
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:

Por se encontrar bastante assoreado, o Rio Arade, entre Silves e Portimão, apenas é navegável

à maré, por embarcações de calado até um metro.

Nem sempre foi assim, e na região muitos ainda recordam os tempos em que o rio era

navegável, e todos reconhecem a importância que este recurso representa para Silves e para a

região do Barlavento Algarvio.

Essa navegabilidade assenta no desenvolvimento das atividades recreativas e de lazer, assim

como na valorização do património natural e paisagístico do Rio Arade, uma vez que o

aproveitamento turístico iria fomentar o desenvolvimento económico de Silves.

Por outro lado, permitiria também aos habitantes locais usufruir do seu património,

nomeadamente, embarcações de passageiros Silves-Portimão-Silves, caminhos pedonais para

apreciação da paisagem natural, postos de observação de aves ou visita ao património

arqueológico e subaquático, entre outros.

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 Deputado do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Senhora Ministra do

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

às seguintes perguntas:



1- Estando já lançado o concurso público para as dragagens no Porto de Lagos, para

quando está previsto o início do desassoreamento do Rio Arade?

Palácio de São Bento, 15 de julho de 2019

Deputado(a)s

JOÃO REBELO(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(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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