
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 

Considerando que:

A Aquicultura é responsável por cultivar organismos aquáticos em condições controladas, com

iluminação e temperatura da água ideais para a criação da espécie em questão, em água doce

ou em água salgada.

Trata-se de uma atividade que utiliza recursos naturais, pelo que é muito importante haver

sustentabilidade económica e ambiental, com métodos de produção eficientes que, em

simultâneo, preservem o meio ambiente.

De acordo com dados oficiais, disponibilizados no portal http://eaquicultura.pt, em 2014 existiam

em Portugal continental, em águas salobras e marinhas, 1.521 estabelecimentos licenciados dos

quais 1.450 estão ativos. Destes, 1.343 são viveiros, 85 tanques, 21 estruturas flutuantes e 1

unidades de reprodução. Ainda em 2014, a produção da aquicultura nacional foi de 10.791

toneladas, tendo gerado uma receita de 50,3 milhões de euros.

Os moluscos bivalves representam 45% da produção total, sendo a amêijoa a espécie mais

relevante, seguida do mexilhão. A produção de ostras (1.085 toneladas produzidas) aumentou

36,6%, segundo dados de 2014.

Em termos de distribuição geográfica da produção aquícola em águas interiores e oceânicas, a

Região do Algarve é a mais representativa, com uma produção de 4.676 toneladas,

correspondentes a 43,3% da produção aquícola total (2014).

Recentemente a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos

autorizou a instalação de uma unidade privada de aquicultura de bivalves em águas costeiras,

com dois hectares para produção de ostras e vieiras, situada 7,3 quilómetros a sudoeste do

porto de abrigo de Albufeira.

http://eaquicultura.pt


Na reunião camarária do passado dia 23 de agosto, a Câmara Municipal de Albufeira aprovou,

por unanimidade, uma moção de oposição à instalação da referida unidade, afirmando que a

exploração “contraria manifestamente o interesse público, beneficiando, em exclusivo,

interesses particulares”.

A deliberação refere que “o interesse público nesta zona está estabelecido de forma milenar a

favor dos pescadores que operam a partir do porto de Albufeira, e dos portos vizinhos, na sua

maioria com pesca artesanal, o que representa o sustento de muitas famílias, além de que os

pescados são de grande qualidade e representam enorme importância nos valores da nossa

gastronomia com impacto nas nossas tradições e atividade turística”.

Ainda de acordo com o executivo camarário, a exploração virá interferir com o livre usufruto do

mar por pescadores e por empresas marítimo-turísticas, as quais já representam “um volume de

negócios considerável e são geradoras de emprego”.

Além disso, a área em causa “é uma zona de intenso tráfego marítimo, também com muitas

embarcações particulares”, pelo que a instalação da aquicultura viria “condicionar o acesso ao

porto de abrigo e à marina de Albufeira”, afetando a circulação de embarcações.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Ministra do Mar,

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

seguintes perguntas:

1. Tem V. Exa. conhecimento das eventuais incompatibilidades geradas pela localização

autorizada para o novo projeto de aquicultura, 7,3 quilómetros a sudoeste do porto de

abrigo de Albufeira?

2. Tem V. Exa. conhecimento da moção aprovada pelo executivo municipal de Albufeira?

3. Tendo em conta que a aquicultura é uma atividade que utiliza recursos naturais,

pressupondo a sustentabilidade económica e ambiental, com métodos de produção

eficientes que preservem o meio ambiente, que medidas planeia V. Exa. tomar em

resposta a estas preocupações levantadas pela Câmara Municipal de Albufeira?

4. Sendo que V. Exa. anunciou recentemente o programa “Aquicultura mais simples”, de

incentivo e promoção da atividade, considera que a posição da autarquia poderá chocar

com os objetivos do programa em causa? Ainda em relação a este programa, foram

ouvidas as autarquias na sua elaboração?



Palácio de São Bento, quinta-feira, 8 de Setembro de 2016

Deputado(a)s

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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