
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

- Foi anunciado em 2011 que Portugal teria um novo navio de investigação científica, substituto

do navio “Noruega”, que operou durante mais de 35 anos ao serviço do Estado;

- Em outubro de 2015 o novo navio “Mar Portugal”, comprado a uma empresa escocesa, chegou

a Lisboa, seguindo-se um processo de remodelação e instalação de equipamentos científicos,

com um custo de cerca de 13 milhões de euros, 11 milhões dos quais pagos pela Noruega ao

abrigo do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (MFEEE);

- O navio “Mar Portugal” ficou sob a alçada do Instituto Português do Mar e da Atmosfera

(IPMA);

- O novo navio de pavilhão português, construído em 1986, tinha já sofrido em 2013 uma grande

transformação no sentido de melhorar os alojamentos e a capacidade de levantamentos,

estando preparado para fazer geotecnia marinha, oceanografia, levantamentos geofísicos e

operação de robôs submarinos;

- O anterior Governo anunciou novas transformações no navio, no sentido de este poder vir

também a operar ao nível da investigação das pescas, bem como nos trabalhos de alargamento

da Plataforma Continental Portuguesa, em apreciação na Organização das Nações Unidas

(ONU);

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;



Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à senhora Ministra do

Mar, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, respostas

às seguintes perguntas:

1- Está o navio “Mar Portugal” já devidamente equipado e preparado para as

operações/missões que lhe foram, ou serão, atribuídas?

2- Em caso afirmativo, que tipo de operações/missões já foram executadas pelo novo

navio? E quando estará disponível no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera

(IPMA) informação sobre essas missões?

3- Em caso negativo, quando estará o navio “Mar Portugal” totalmente reequipado para

as missões previstas?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 9 de Setembro de 2016

Deputado(a)s

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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