
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

OGoverno nomeou nos últimos dias um conjunto de novos administradores portuários.

O país assiste a novas nomeações por parte de um Governo que se encontra a seis meses de

eleições. Mais recentemente nomeou novos administradores para diversos portos.

Estas nomeações são efetuadas sem justificação aparente, e revelam uma vontade política de

integrar nos Conselhos de Administração um conjunto de pessoas próximas dos partidos da

maioria.

Aliás, refira-se, esta nomeação de novos administradores para os portos nacionais resulta no

facto de, a partir de agora, as administrações passarem a ter quatro administradores, número

superior ao que existia quando este Governo iniciou o seu mandato, que era de três

administradores.

Ou seja, o Governo nomeou o novo Conselho de Administração dos portos de Aveiro e da

Figueira da Foz e, ao mesmo tempo, reforçou outras administrações de outros portos.

Estas nomeações tornam-se ainda mais surpreendentes no caso dos portos de Aveiro e da

Figueira da Foz uma vez que a administração cessante, que havia terminado o seu mandato no

final de 2010, foi mantida em funções face aos bons resultados que foram sendo alcançados.

Mais uma vez o Governo tem uma prática contrária ao seu discurso, que incidia na redução do

número de dirigentes e das poupanças daí decorrentes. Chegou mesmo a ser equacionada a

criação de uma holding, que reduziria a cinco os administradores de todos os portos.

Esta decisão de Governo traduz, mais uma vez, uma forma de agir diferente da que o Governo

tantas vezes apregoa.

Nos termos do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa, e da alínea d) do n.º 1 do art.º 4.º do Regimento da Assembleia da República,

vem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através de V. Exa, perguntar ao Senhor

Ministro da Economia:

O Governo confirma a nomeação de 9 novos administradores para os Conselhos de

Administração dos portos do país?

•

Qual o motivo para estas novas nomeações?•



Que razões justificaram a não recondução dos anteriores administradores?•

Qual a razão para o aumento do número de administradores dos Conselhos de Administração,

passando de 3 para 4 elementos?

•

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 27 de Março de 2015

Deputado(a)s

RUI PAULO FIGUEIREDO(PS)

EURÍDICE PEREIRA(PS)

PEDRO NUNO SANTOS(PS)

ANA PAULA VITORINO(PS)

JOÃO PAULO CORREIA(PS)

HORTENSE MARTINS(PS)

JORGE FÃO(PS)

PAULO RIBEIRO DE CAMPOS(PS)

ACÁCIO PINTO(PS)

FERNANDO SERRASQUEIRO(PS)

FERNANDO JESUS(PS)

MANUEL MOTA(PS)

MÁRIO RUIVO(PS)

RUI PEDRO DUARTE(PS)

ANTÓNIO CARDOSO(PS)

FILIPE NETO BRANDÃO(PS)

ROSA MARIA BASTOS ALBERNAZ(PS)

SÉRGIO SOUSA PINTO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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