
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 

No decurso do Debate Quinzenal, ocorrido no passado dia 2 de maio, na Assembleia da

República, o senhor Primeiro-Ministro em resposta à intervenção dos Verdes sobre as

autorizações para exploração de lítio no Barroso, afirmou que “os contratos não são nem podem

ser secretos”.

Relativamente à exploração de lítio no Barroso, e no que diz respeito ao concelho de

Montalegre, foi tornado público, através da comunicação social, que em finais de março deste

ano, o Estado português, representado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG),

assinou o contrato para atribuição de exploração de depósitos minerais de lítio e minerais

associados com a empresa LUSORECURSOS.

A empresa desenvolveu um plano de negócios para implementar na freguesia de Morgade, no

concelho de Montalegre, onde se prepara para avançar com a exploração de lítio.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicito a S. Exa. o

Presidente da Assembleia da República que remeta ao Ministério do Ambiente e da Transição

Energética o presente requerimento, para que nos seja facultado:

O contrato celebrado entre o Estado português e a empresa referida, para atribuição de direitos

de exploração de lítio em Montalegre.

Palácio de São Bento, 3 de maio de 2019

Deputado(a)s

JOSÉ LUÍS FERREIRA(PEV)

HELOÍSA APOLÓNIA(PEV)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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