
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:

Na sua última edição, o Jornal do Algarve tem como manchete a notícia “Porto de Faro perdeu

metade do movimento”.

De acordo com dados da Autoridade da Mobilidade e Transportes, citada na notícia em causa,

nos últimos anos as principais cargas movimentadas em Faro foram cimento oriundo da antiga

fábrica da Cimpor em Loulé com destino ao norte de África, sal-gema com origem de uma mina

de Loulé e destinado ao norte da Europa, sal de consumo humano importado e exportado por

empresas de Olhão, alfarroba exportada para Inglaterra, madeiras com origem na produção

florestal do sul do país e pescado proveniente da aquicultura regional do Algarve.

No entanto, refere-se no texto, o movimento de mercadorias no Porto Comercial de Faro terá

caído 45% nos primeiros nove meses deste ano, em relação a igual período do ano passado.

Também recentemente, várias notícias em jornais nacionais recorriam a dados da AMT para

afirmar que o Porto de Faro está sem qualquer movimento de carga desde junho, pelo facto de a

Cimpor ter interrompido a produção na fábrica de Loulé.

Em reação, o presidente da Câmara de Faro defendeu, então, a necessidade de fazer um plano

de reconversão da zona que vai desde o Porto até à Horta da Areia, e a construção de uma

marina que dê ao Porto a capacidade de captar embarcações turísticas, naturalmente

compaginável com a área de Reserva Natural da Ria Formosa.

Pela sua localização privilegiada, o Porto Comercial de Faro pode ter grande influência no

desenvolvimento económico da região do Algarve.



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 ao Ministro do

Planeamento e Infraestruturas, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos

que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1. Confirma V. Exa. a quebra de movimento no Porto Comercial de Faro, de acordo com

os dados da Autoridade da Mobilidade e Transportes?

2. Que medidas estão a ser tomadas para colmatar essa quebra?

3. Tem V. Exa. conhecimento da proposta da autarquia no sentido de reconversão da

zona que vai desde o Porto até à Horta da Areia, e da construção de uma marina que dê

ao Porto a capacidade de captar embarcações turísticas? Considera V. Exa. que esta é

uma proposta viável?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 30 de Novembro de 2016

Deputado(a)s

TERESA CAEIRO(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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