
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:

1 – Foi manifestada intenção por parte da autarquia de Setúbal, firmar acordo de projecto com a

empresa Macau Legend na tentativa de requalificar e renovar toda a zona da frente de rio tal

como estreitar a ligação entre Setúbal e Tróia.

2 - O projecto turístico em questão terá como anunciado, um investimento de 250 milhões de

euros.

3 - Os terrenos para a concretização do mesmo projecto são propriedade pública estando sob

administração do Porto de Setúbal e Sesimbra.

4 - A autarquia de Setúbal afirma que o projecto está a ser acompanhado pelo executivo

português e que espera para breve (Julho/Agosto) que haja cedência de uso dos terrenos por

parte da tutela para domínio municipal.

5 - Afirma ainda a autarquia de Setúbal que prevê o arranque do projecto em 2017, permitindo

logo numa primeira fase, a criação de três mil postos de trabalho.

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 Deputado do CDS-PP, abaixo-assinado, vem por este meio requerer ao Ministério do Mar, por

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

seguintes perguntas:



1 - Tem o Ministério do Mar conhecimento da existência de algum acordo firmado entre a

autarquia de Setúbal e a empresa macaense Macau Legend, para a requalificação da

frente de rio de Setúbal?

2 - Tem conhecimento o Ministério do Mar do dossiê preparado entre o município de

Setúbal e a administração do Porto de Setúbal e Sesimbra, que tenha vindo a servir de

base da abordagem e negociação com a empresa Macau Legend?

3 - É intenção da administração do Porto de Setúbal e Sesimbra a cedência com urgência

dos terrenos sob sua propriedade para domínio municipal para a concretização do

projecto em questão?

Palácio de São Bento, segunda-feira, 18 de Julho de 2016

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(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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