
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 nesta terça-feira, dia 8 de janeiro, que o Governo alcançou um acordo com a

ANA-AEROPORTOS para a construção do novo aeroporto do Montijo. Os anúncios feitos, com

grande destaque na imprensa nacional, não revelam pormenores sobre as responsabilidades de

cada parte, particularmente no que respeita aos custos de transferência parcial da base militar,

ou pormenores sobre a responsabilidade financeira referente ao desenvolvimento de outras

infraestruturas que servem o novo aeroporto.

Para o Grupo Parlamentar do CDS é fundamental que, numa atitude de transparência, seja

dado conhecimento à Assembleia da República do acordo alcançado entre as partes envolvidas

no desenvolvimento desta nova infraestrutura.

Este é um pedido assente na Lei n.º 24/98, de 26 de maio (Estatuto do Direito da Oposição),

permitindo-nos assim cumprir o direito e dever de fiscalizar o Governo, como estipulado no n.º 1,

artigo 2.º da referida Lei.

Assim:

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministério do

Planeamento e das Infraestruturas, por intermédio de Vossa Excelência, que nos termos

regimentais, e com base nos fundamentos anteriormente expostos, nos remeta com urgência

o acordo assinado entre o Governo e a ANA-AEROPORTOS.

Palácio de São Bento, 10 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

HELDER AMARAL(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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