
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1 – A prospeção de petróleo em Portugal é uma realidade existente desde 1938, ano em que foi

emitido um alvará de concessão para pesquisa de petróleo e substâncias betuminosas,

abrangendo as bacias Lusitânica e do Algarve. Por várias vezes houve transmissão dos direitos

desta concessão, que se manteve ativa até 1968.

2 – Atualmente, e nomeadamente no Algarve, existem vários licenciamentos de prospeção e

algumas concessões de pesquisa.

3 – No período de prospeção realizam-se estudos geológicos e geofísicos que envolvem quer

trabalho de gabinete quer trabalho de campo. Assim são realizadas atividades de

reconhecimento da geologia da região, recolha de amostras para estudos geológicos e

atividades de aquisição geofísica (magnetismo, gravimetria e/ou sísmica 2D/3D). A aquisição

geof ís ica tem duração l imi tada no espaço e no tempo (1 a 3 meses)  e é

articulada/operacionalizada atempadamente com a Entidade Nacional para o Mercado de

Combustíveis (ENMC) e, se necessário, com outras autoridades competentes. A aquisição

gravimétrica/magnetométrica é feita com base em equipamentos simples que medem a

gravidade e o magnetismo natural das camadas rochosas (estratos geológicos).

4 – Já na fase de pesquisa os trabalhos são essencialmente de sondagens geológicas, após

avaliação/estudos efetuados em consequência das atividades de prospeção e após seleção de

local. Estas sondagens visam comprovar ou não as interpretações feitas durante a prospeção

inicial, “calibrar” os topos e as bases dos estratos geológicos perfurados, a recolha de amostras

para analises diversas, estimar as propriedades físicas e químicas das rochas perfuradas e,

eventualmente, verificar a existência de rochas com capacidade de ter armazenado petróleo

líquido e/ou gás. É uma atividade de duração limitada (1 a 3 meses) e de localização restrita no

espaço e é articulada/operacionalizada atempadamente com as autoridades. Na pesquisa são

efetuadas sondagens com plataformas petrolíferas, de “descarga zero”, onde as lamas utilizadas



para a execução das sondagens e os fragmentos de rochas resultantes da perfuração são

recuperados na superfície e reprocessados: as lamas são reutilizadas e os fragmentos de rocha

resultantes da perfuração são limpos, parte recuperada para arquivo.

5 – Não tendo chegado ainda chegado à fase de exploração, não tem havido, segundo a ENMC,

recurso a métodos não-convencionais, nomeadamente fracturação hidráulica, vulgo fracking,

pelo que não existe, de acordo com a lei, obrigatoriedade da existência de avaliação de impacte

ambiental.

6 – No Algarve, as concessões neste momento em vigor são:

• Deep-Offshore – Bacia do Algarve: Áreas “Lagosta” e “Lagostim”;

• Deep-Offshore – Bacia do Algarve: Áreas “Sapateira” e “Caranguejo”;

• Onshore – bacia do algarve: áreas “Aljezur” e “Tavira”.

7 – E na Costa Vicentina:

• Deep-Offshore: Áreas “Lavagante”, “Santola” e “Gamba”.

8 – Os limites do bloco “Gamba”, do lado de terra, definidos pela batimétrica dos 200m, estão a

apenas 5 milhas náuticas (aproximadamente 9 km) a oeste do Cabo de São Vicente, enquanto

os do bloco “Lagosta” se encontram a 9 milhas náuticas (aproximadamente 14 km) a sul de

Sagres, duas áreas sensíveis e protegidas, tanto a nível nacional como europeu (PNSACV, SIC

e ZPE “Costa Sudoeste.

Assim:

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

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

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro do

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

respostas às seguintes perguntas:

Considerando que as áreas abrangidas no bloco da Costa Vicentina - Áreas “Lavagante”,

“Santola” e “Gamba” – são áreas protegidas e, por isso, mais sensíveis do que as restantes, e

apesar da não obrigatoriedade de avaliação de impacte ambiental por não haver (ainda)

exploração, não considera o Ministério do Ambiente ser necessário um acompanhamento mais

atento dos trabalhos? E, se sim, de que forma é que esse acompanhamento é feito?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 31 de Março de 2016

Deputado(a)s

TERESA CAEIRO(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)



Deputado(a)s

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

ABEL BAPTISTA(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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