
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 

Tendo passado o prazo regimental de resposta ao requerimento nº 53/XIII/3ª de 12/01/2018,

procede-se ao seu reenvio, dirigido ao Ministério do Mar, esperando resposta breve:

“Como é amplamente conhecido, vários portos da costa portuguesa, incluindo alguns de águas

interiores, sofrem de problemas cíclicos de assoreamento, o que coloca em causa a segurança

de pescadores e demais utilizadores desses portos, além dos prejuízos económicos que advêm

deste condicionamento.

Recentemente, foi anunciado o início de mais uma operação de desassoreamento dos portos de

Vila do Conde e Póvoa de Varzim, não sem algumas críticas do sector quanto à sua

calendarização.

O problema continua a ocorrer noutros portos nacionais, do Minho ao Algarve. Porém, apesar do

reconhecimento pela parte do Governo que este é um problema que urge resolver, até hoje

ainda não tivemos acesso a um plano claro e calendarizado para as operações de

desassoreamento em cada um dos portos nacionais onde o problema ocorre.”

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer ao Governo, através do

Ministério do Mar, os seguintes documentos:

Plano de dragagens para todo o território nacional, respectivos cronogramas e dotações

orçamentais.

1.

Plano detalhado deinvestimentos em portos nacionais.2.

Palácio de São Bento, 1 de março de 2018

Deputado(a)s

CARLOS MATIAS(BE)



____________________________________________________________________________________________________________________________
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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: X
	txtNrRequerimento[0]: 81
	txtLegRequerimento[0]: XIII
	txtSessaoRequerimento[0]: 3
	txtTipoRequerimento[0]: - AC

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: 
	txtNrPergunta[0]: 
	txtLegPergunta[0]: 
	txtSessaoPergunta[0]: 

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2018-03-02
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Reenvio de Requerimento: Plano de dragagens para todo o território nacional, respectivos cronogramas e dotações orçamentais (53/XIII/32), de 12/01/2018 
	txtDestinatario[0]: Min. do Mar

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2018-03-01T13:34:28+0000
	Gustavo Behr (Assinatura Qualificada)


		2018-03-02T10:42:27+0000
	Pedro Alves (Assinatura Qualificada)


		2018-03-02T11:34:24+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2018-03-01T13:35:00+0000
	Unknown signer 320c60e714e07f7d1b3e164982f9073ce0b44b27


		2018-03-02T10:44:23+0000
	Unknown signer a4cc94fc118a9c3c7da19b0ac3b0089507ef9431


		2018-03-02T11:34:27+0000
	Unknown signer cc41e11924642c42a57d4ea50e14b4a68e783b62




