
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 – O CDS defende uma economia social de mercado e por isso manifesta frequentemente
preocupação com as regras concorrenciais e com os efeitos que a ausência de concorrência
tem sobre a competitividade da nossa economia;
2 – Para que se consiga alcançar justiça económica e para que a concorrência do mercado seja
uma garantia também para os consumidores, será sempre necessário que os reguladores sejam
fortes e independentes;
3 – As mais recentes queixas, formuladas por várias entidades reguladoras, que nos dão nota
de cativações que prejudicam a atividade dos reguladores, ou a mais recente tentativa de este
Governo nomear um deputado do Partido Socialista para a ERSE, são para nós uma prova de
que nem tudo vai bem no setor da regulação e de que pode mesmo estar em causa a isenção e
independência destas entidades;

4 – O jornal Expresso noticiou a 19 de maio de 2018 que a «China Three Gorges (CTG),
confirma ter sido recebida pelo ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, "no primeiro trimestre deste
ano, mas apenas para tratar um tema de regulação”.».
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 Ministro
Adjunto e da Economia, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que
antecedem, respostas às seguintes perguntas:
1 – Quais os assuntos sobre a regulação que foram apresentados a Vossa Excelência na
alegada reunião com a empresa CTG?
2 – Que compromissos é que o Governo assumiu relativos à regulação com a
CTG?

Palácio de São Bento, 8 de novembro de 2018

Deputado(a)s

PEDRO MOTA SOARES(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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