
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 

O Governo decretou ontem os serviços mínimos para fazer face à greve que coloca em causa o

regular abastecimento de combustíveis. Fê-lo, todavia, circunscrevendo esses serviços às áreas

metropolitanas de Lisboa e do Porto, excluindo todo o resto do país. Tal situação, já de si injusta

e infundada, é particularmente grave no caso do Algarve, com danos potenciais de extrema

relevância, tendo presente, desde logo, o aumento exponencial de turistas que a Região acolhe

neste período da Páscoa.

O que está a acontecer neste momento, com um número significativo de postos de

abastecimento e situações caóticas, exige medidas imediatas, de excepção, que retomem a

normalidade possível, evitem perdas económicas muito significativas e minimizem os

constrangimentos para a população residente em termos de mobilidade e abastecimento de

bens.

Face ao exposto, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, os deputados do

PSD abaixo-assinados vêm por este meio requerer ao senhor Primeiro-Ministro, por intermédio

de Vª Exª, resposta à seguinte questão:

1. Vai o Governo, de imediato, alargar os serviços mínimos ao Algarve?

Palácio de São Bento, 17 de abril de 2019

Deputado(a)s

JOSÉ CARLOS BARROS(PSD)

CRISTÓVÃO NORTE(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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