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Grupo Parlamentar

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 132/XIII/1.ª

PELA SUSPENSÃO IMEDIATA DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO, 

EXPLORAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NO ALGARVE

Nos últimos cinco anos foram adjudicadas a empresas petrolíferas privadas concessões 

para exploração de hidrocarbonetos em praticamente todo o território algarvio. Os 

contratos, no âmbito marítimo dizem respeito ao barlavento, sotavento e costa vicentina 

e, no caso terreste, a Aljezur e Tavira.

As áreas encontram-se a poucos quilómetros de áreas protegidas pela Rede Natura 2000 

e classificadas como Zona de Proteção Especial. O Parque Natural da Ria Formosa e a 

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Sto. António, assim como o 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina são áreas essenciais para a 

conservação da natureza e da biodiversidade, para as aves, restante fauna e para a flora

e para a preservação de habitats. Estas áreas são da maior relevância não só no contexto 

nacional, como a nível do continente europeu. A exploração de hidrocarbonetos junto a 

estas áreas apresenta um enorme risco ambiental e de sustentabilidade para as mesmas.

É ainda de realçar o perigo de infiltração em aquíferos e em cursos de água, numa zona 

onde este recurso é relativamente escasso.

O turismo é essencial para a economia do Algarve e das suas gentes. A exploração de 

hidrocarbonetos coloca em causa essa fonte de rendimento e de emprego para as 

populações. A exploração offshore irá criar dificuldades à atividade piscatória, não só 

pelas áreas que as plataformas possam ocupar, como pelas áreas de segurança que serão 

estabelecidas. A pequena pesca começa a ficar bastante condicionada pelas áreas 
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ocupadas pelas aquaculturas offshore e a combinação destes dois tipos de exploração 

irão criar sérios entraves à rentabilidade das unidades de pesca.

A Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis considera alguns destes contratos 

de Deep-Offshore o que é ainda mais alarmante. A exploração no mar, ainda mais com 

alguma profundidade, é de enorme complexidade e um acidente pode gerar o prejuízo 

de milhares de milhões de euros. Veja-se o caso do acidente da Deep Sea Horizon, cuja 

resolução e despoluição foi também bastante complicada. O efeito pode ser desastroso.

Os contatos de concessão em causa podem causar uma enorme transferência de riqueza 

dos diversos agentes algarvios e da população para as empresas petrolíferas.

As concessões contemplam a exploração de petróleo e gás, de natureza convencional ou 

não-convencional. Está, assim, aberta a possibilidade à extração de gás de xisto, o que 

acarreta riscos específicos bastante gravosos para o Algarve. O Bloco de Esquerda tem 

avançado com propostas concretas relativamente a este tipo de hidrocarboneto e 

continuará a bater-se contra a sua exploração no país face aos enormes riscos 

ambientais e sociais.

O planeta tem que se empenhar em políticas de sustentabilidade ambiental e de 

descarbonização da economia. Portugal não se pode comprometer com políticas para 

combater as alterações climáticas quando na prática faz exatamente o oposto. É hoje 

claro que várias reservas de combustíveis fósseis terão que ficar no subsolo. Só assim 

podemos garantir uma redução no ritmo de aquecimento global. Assim sendo, é 

necessária uma rigorosa avaliação das reservas a explorar, que devem ser as de mais 

fácil exploração e as de menor risco. A solidariedade planetária é também essencial para 

o combate às alterações climáticas. 

Estes contratos foram assinados sem a participação popular ou das autarquias. Desde 

então a pedra basilar desta atividade petrolífera tem sido o secretismo. A oposição da 

população do Algarve já se faz ouvir e sentir. Também vários órgãos autárquicos 

tomaram deliberações no mesmo sentido, nomeadamente a Assembleia Intermunicipal 

do Algarve (AMAL), a Assembleia Municipal de Olhão, a Assembleia Municipal de Silves, 

a Assembleia Municipal de Vila do Bispo, a Assembleia Municipal de Portimão, a 

Assembleia de Freguesia do Alvor e a Assembleia de Freguesia da Mexilhoeira Grande.
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A Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP) apresentou uma petição à Assembleia da 

República com 7416 assinaturas que refletem a justa preocupação e reivindicação das 

populações.

Atendendo à sustentabilidade social, económica e ambiental do Algarve e das suas 

populações, o Bloco de Esquerda apresenta o presente projeto de resolução no sentido 

de suspender imediatamente os processos para a exploração e extração de 

hidrocarbonetos no Algarve. Fazemo-lo também em nome do direito à informação dos 

cidadãos e cidadãs e à participação popular.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao 

Governo:

1. A suspensão imediata do desenvolvimento da exploração e extração de petróleo e 

gás, convencional ou não-convencional, no Algarve;

2. Suspender imediatamente todos os contratos relativos à exploração de 

hidrocarbonetos no Algarve.

Assembleia da República, 2 de fevereiro de 2016.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,


