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Exm.o Sr.PresidentedaAssembleiada República

A visita da Comissão de Educação e Ciência ao Complexo Desportivo do Jamor a convite do Sr.
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto veio a comprovar-se apenas como um passeio
agradável sem qualquer conteúdo político que não fosse a habitual propaganda que este
Governo vai fazendo, também no que diz respeito à sua política desportiva.

Depois de o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português ter levantado por diversas
vezes um conjunto de questões sobre as opções políticas do Governo no que ao Complexo
Desportivo do Jamor diz respeito, e depois de ter requerido em plena reunião da Comissão de
Educação e Ciência e audição do Sr. Secretário de Estado, o Projecto e a estratégia para o
referido complexo, torna-se cada vez mais evidente a vontade do Governo em não discutir, não
anunciar, não permitir o escrutínio público e político da sua política de abandono do Complexo
do Estádio Nacional e de obsessão com a construção de um campo de golfe cujos contornos e
utilidade ninguém verdadeiramente conhece.

A referida visita não permitiu que a delegação da comissão caminhasse pela encosta oriental do
Complexo, não se aproximou das ruínas, nem da ribeira onde corre por entre pneus velhos e
lixo. A visita não permitiu que os deputados obtivessem qualquer resposta às questões que
colocaram, nomeadamente sobre a manutenção florestal do espaço, sobre a vigilância
ambienta I, sobre a regularização das margens da ribeira e limpeza do curso de água, sobre a
opção pela construção de um campo de golfe ou sobre os seus custos. Uma vez mais, o Governo
não disponibilizou o Projecto nem tampouco se referiu ou prestou quaisquer esclarecimentos
sobre o facto de esse campo de golfe estar a ser construído sobre leito de cheia e ser um
elemento de consumos hídricos absolutamente disparatados, tendo em conta as necessidades
de controlo de gastos desse recurso escasso e essencial à vida humana.

Também não obtiveram os deputados quaisquer resposta sobre a estimativa de gastos e
receitas do referido campo de golfe, tal como não lhes foram dispensados dados sobre
intervenções de manutenção no espaço que não as dos espaços dedicados à alta competição e

Expeça-se

Publique-se

0.1 12009

(lSecretário-'1Mesa

..



restauração. A vertente de desporto de massas tem sido esquecida nesta estratégia
governamental.

Assim, e esperando desta feita, mais respeito por parte do Ministério da Presidência e da
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto pelas Perguntas que este Grupo Parlamentar
lhe dirige, solicito esclarecimentos relativamente simples. É urgente que esse Ministério assuma
as suas obrigações e responda a este Grupo Parlamentar, coisa que não faz e a que se furta
desde 2005, data a que remontam perguntas feitas por este Grupo Parlamentar que ainda
aguardam resposta.

Assim, e nos termos regimentais aplicáveis, solicito ao Governo, através do Ministério da
Presidência e da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, as respostas às seguintes
questões:

1. Que estudos fundamentam a opção política pela construção de um campo de golfe no
Complexo Desportivo do Jamor?

2. Quais os custos anuais de manutenção estimados e as receitas anuais previstas para
essa componente do Complexo Desportivo?

3. Quantos utilizadores anuais estão previstos para o campo de golfe do complexo
desportivo?

4. Qual será o preço da utilização (por hora) do campo de golfe do Jamor?
5. Qual a lotação simultânea do campo de golfe do Jamor?
6. Existeum Projecto para alargamento do campo de golfe de 9 para 18 buracos?
7. Que intervenções tem o Governo levado a cabo na área do Complexo Desportivo do

Jamor, nomeadamente no que diz respeito a: manutenção dos espaços verdes da mata,
regularização e limpeza das margens e do leito da ribeira; limpeza do espaço, melhoria
da infra-estrutura de apoio à utilização pública?

8. Quantos guardas, vigilantes da natureza ou outros guardas de natureza semelhante
desempenham funções no espaço do Complexo Desportivo do Jamor?

9. Qual a evolução das utências dos diversos equipamentos do Complexo Desportivo,
excluindo os equipamentos destinados ao apoio à alta-competição e alto rendimento?

Palácio de S. Bento, 8 de Julho de 2009

o Deputado,

Miguel Tiago


