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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A entidade activista Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP), solicitou, no âmbito do

respectivo processo judicial relativo a esta matéria, que fosse anexado o documento de renúncia

aos contratos de prospecção e exploração de petróleo ao largo de Aljezur.

Todavia, o consórcio ENI/Galp continua a recusar a divulgação do documento de renúncia ao

Titulo de Utilização Privativa do Espaço Marítimo (TUPEM), o que não abona nada a favor da

expectável e recomendada transparência, quando nos reportamos a um bem difuso que nos diz

respeito a todos, como é o caso.

ALP diz que recusa «contribui para adensar a suspeita e a confusão» sobre se o consórcio

ENI/Galp renunciou, efetivamente, aos contratos assinados com o Estado

O consórcio ENI/Galp continua a recusar divulgar o documento de renúncia aos contratos de

prospeção e exploração de petróleo ao largo de Aljezur, apesar da Plataforma Algarve Livre de

Petróleo (PALP) ter pedido que este fosse anexado ao processo que decorre atualmente em

tribunal.

Relembramos que no final de Outubro, a comunicação social fazia saber que o consórcio

ENI/Galp desistia das operações face à oposição da sociedade civil, quer no plano político, quer

no plano judicial. O próprio ministro do Ambiente e da Transição Energética, no mesmo dia,

tornou público que “o consórcio ENI/Galp apresentou hoje, 29 de Outubro, um ofício a solicitar a

renúncia do contrato de prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo para as

áreas denominadas por Santola, Lavagante e Gamba”.

Face ao exposto, ao abrigo do disposto na alínea e do artigo 156º da Constituição da República

Portuguesa e da alínea e do n.º 1 do artigo 4º do Regimento da Assembleia da República, vem o

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

requerer aos Ministério do Mar e do Ambiente o seguinte:

- Que remeta ao PAN os documentos relativos à renúncia aos contratos de prospecção e

exploração de petróleo ao largo de Aljezur.
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Palácio de São Bento, 13 de fevereiro de 2019

Deputado(a)s

ANDRÉ SILVA(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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