
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

1 – O porto de Portimão recebeu 41 escalas, distribuídas de abril a novembro, e cerca de 20.000

passageiros, contribuindo, quer para a atenuação do efeito da sazonalidade no turismo algarvio,

quer para a dinamização económica do Município e da região;

2 – Foi anunciada recentemente a disponibilização das verbas necessárias ao desassoreamento

do Rio Arade e à expansão do cais do porto comercial de Portimão, investimento que irá ter um

efeito multiplicador no número de escalas, prevendo-se que o porto de Portimão possa chegar

aos 200.000 passageiros por ano;

3 – Sempre que o porto de Portimão recebe navios de cruzeiros com dimensões superiores a

140 metros, é necessário mobilizar um rebocador exterior, vindo de Sines, para apoiar a

manobra destes navios;

4 – A competitividade deste porto é assim prejudicada, pois os custos associados a uma

requisição externa de rebocador são elevados, sendo que para lá disto a capacidade

deresposta, com a necessária viagem do rebocador de Sines, é lenta;

5 – Para além do apoio às operações portuárias nos portos do Algarve, o rebocador terá uma

importante missão na segurança marítima, ao nível do apoio à navegação costeira,

nomeadamente às embarcações de pesca, à náutica de recreio, à balizagem marítima e à

navegação internacional;

6 – Ao largo do Cabo de São Vicente dá-se a confluência das rotas marítimas internacionais da

Europa do Sul para a Europa do Norte, do Mediterrâneo para o Continente Americano e do

Norte da Europa para a África e a América do Sul, tornando o esquema de separação de tráfego

marítimo do Cabo de São Vicente, com 5 corredores, num dos mais complexos do mundo e esta

uma das zonas mais críticas para a navegação na costa portuguesa, com um tráfego marítimo



intenso, em média cerca de 150 navios por dia, 18 destes com carga perigosa ou poluente a

granel, o que exige uma adequação de meios com capacidade de resposta rápida;

7 – O Algarve é a única região do país que não dispõe de um rebocador para fazer face a estas

necessidades, ficando dependente da mobilização de meios existentes em outros portos que

nem sempre poderão estar disponíveis e ter capacidade de resposta exigida.

8 – Os conhecidos contornos relativos ao caso, do início do ano, do paquete Funchal, em que a

tardia mobilização de um rebocador externo aliada às condições meteorológicas e de agitação

marítima adversas, obrigaram o navio e os cerca de 350 passageiros a permanecer mais de 24

horas ao largo a aguardar pela chegada do mesmo;

9 – O Relatório Final do Grupo de Trabalho para as Infraestruturas de Elevado Valor

Acrescentado alerta para a necessidade de uma intervenção em duas vertentes: “Dragagem da

foz do rio Arade de forma a aumentar os fundos do canal de navegação e da bacia de rotação

para -10 metros ZH, permitindo ao porto de Portimão receber mais navios e de maior porte,

designadamente no segmento dos navios de cruzeiro;” e “Melhoria das condições operacionais

de cais e infraestruturas/equipamentos de apoio, para a movimentação de passageiros e de

cargas em condições de segurança e de boa fluidez nos portos de Portimão e Faro.”.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as

normasregimentais 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 da

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

respostas às seguintes perguntas:

1 – Tem Vossa Excelência Sr. Ministro conhecimento da situação que se vive no porto de

Portimão e da necessidade premente para a economia da região do melhoramento da sua

capacidade e da sua oferta como porto de cruzeiros ?

2 – Conhecendo todos nós o impacto positivo que o turismo de cruzeiros tem tido na

economia da cidade de Lisboa e tendo noção do aumento de segurança que significaria a

existência de um rebocador na região do Algarve, pode Vossa Excelência assegurar que a

aquisição de tal embarcação é uma prioridade para o Governo de Portugal ?

3 – Considerando que para o Grupo de Trabalho para as Infraestruturas de Elevado Valor

Acrescentado “A realização deste projeto apresenta um potencial elevado de captação de

tráfego, perspetivando-se o aumento da capacidade instalada de movimentação de

mercadorias de 400.000 ton/ano para 600.000 ton/ano e de passageiros para 250.000

passageiros/ano…” e que “A principal premissa de realização deste projeto ao nível da

dimensão de sustentabilidade financeira assenta no potencial de cofinanciamento

comunitário em cerca de 50%...”, pergunta-se: quando está previsto o inicio da “nova vida



marítima no Algarve” ?

4 - Como se vai compatibilizar a nova agenda infraestrutural com a nova Administração

dos Portos de Sines e do Algarve ?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 4 de Abril de 2014

Deputado(a)s

ARTUR RÊGO(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

JOSÉ LINO RAMOS(CDS-PP)

MANUEL ISAAC(CDS-PP)

RUI BARRETO(CDS-PP)

FERNANDO BARBOSA(CDS-PP)

PAULO ALMEIDA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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