
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 – A aposta nos portos é fundamental para o desenvolvimento de Portugal, e as intervenções

previstas para a expansão do Porto de Leixões são das mais importantes, e já deveriam aliás

estar em andamento.

2 – Os municípios das áreas servidas por aquele Porto, concordando com a aposta na

expansão, têm dúvidas sobre a “componente quebra-mar” do projecto recentemente

apresentado pela Sra. Ministra, lamentando os mesmos a falta de diálogo durante o processo.

3 – Por este mesmo motivo foi aprovada por unanimidade, na Câmara Municipal do Porto, uma

moção onde se pede a intervenção cívica dos portuenses -, dado que foram levantadas, pelas

Águas do Porto, várias “dúvidas e questões” à Agência Portuguesa do Ambiente, sem que fosse

obtida qualquer resposta. Esta não foi contudo a única entidade a ter dúvidas sobre o projeto

uma vez que no período de consulta pública foram feitas 85 exposições.

4 – Segundo o vereador da Economia daquela Câmara Municipal, nenhuma das questões

levantadas em sede de consulta pública foi respondida.

5 – O investimento agora previsto acarretará o prolongamento do quebra-mar exterior em 300

metros e o aprofundamento do canal de entrada, anteporto e bacia de rotação do porto, o que

deve obrigatoriamente ser “discutido e apresentado com todas as partes envolvidas”.

6 – O Presidente da Câmara Municipal do Porto,reconhecendo a “absoluta necessidade da

expansão do Porto de Leixões”, não deixa de sublinhar a necessidade de se manter a

“qualidade da água”, uma vez que quanto maior for o molhe mais águas paradas haverá na

bacia e maiores poderão ser os “efeitos da poluição”.



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(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministério do

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

às seguintes perguntas:

1 – Considerando que no âmbito da nova expansão do Porto de Leixões deveriam ter sido

ouvidas as entidades municipais da área de influência daquela infraestrutura e que estas

se queixam de falta de diálogo, está Vossa Excelência em condições de nos dizer que

diligências tomou para dar conhecimento deste projeto a estes autarcas?

2 – Sabemos que estas intervenções, como aliás aconteceu anteriormente com a

sobrecarga do molhe Norte de Leixões e na Figueira da Foz, provocam “movimentos

dinâmicos das areias”. Foram feitos estudos que permitam assegurar que o aumento do

molhe não vai desarear as praias da Foz?

3 – Estão avaliados todos os efeitos positivos e negativos desta intervenção de forma a

garantir a compatibilidade do investimento, nomeadamente com outras apostas turísticas

da zona da Foz como o Surf?

Palácio de São Bento, 13 de março de 2019

Deputado(a)s

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELLO-BRANCO(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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