
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 

O sector da pesca decidiu agendar um protesto, através de uma paragem seguida de

concentração de agentes da pesca, para demonstrar descontentamento sobre os recentes

procedimentos da administração cujo efeito tem perturbado o normal funcionamento da

atividade.

De acordo com o sector da pesca as ações de fiscalização têm originado paragens constantes e

frequentes (duas ou três/ semana), que poderiam ser melhoras e coordenadas com a

intervenção da tutela. Os pescadores em manifestação acusam o Governo de ter criado

“lacunas” que originam as multadas aos pescadores que inviabilizam a atividade primária da

pesca.

Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicita-se a

V.Exa. que diligencie, junto do Ministério do Mar, a resposta às seguintes questões:

Quais as conclusões do Ministério do Mar após reunião com o sector da pesca que no dia 7

de abril iniciou um protesto? Qual a posição do Ministério do Mar sobre os motivos que

levaram o sector a expressar o seu descontentamento?

1.

Quais os mecanismos que podem ser melhorados, através da intervenção do Ministério do

Mar, para que a atividade da pesca decorra com a menor perturbação possível num período

de elevada complexidade?

2.

Palácio de São Bento, 8 de abril de 2021
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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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