
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.Os “Estaleiros Navais do Mondego” foram fundados em Setembro de 1944 estando

localizados da Figueira da Foz e tendo toda uma história de profunda ligação à cidade que

importa preservar, valorizar e reforçar;

2.Os “Estaleiros Navais do Mondego” eram fundamentais tanto para o desenvolvimento

económico da cidade, como também ao nível da empregabilidade, uma vez que contribuíam

com mais uma centena de postos de trabalho;

3.Em 2007, os “Estaleiros Navais do Mondego” foram adquiridos por um empresário espanhol à

Fundação Bissaya Barreto, com o acordo de que este assumisse o pagamento das dívidas;

4.Não só as dívidas dos “Estaleiros Navais do Mondego” não foram pagas como inclusive se

agravaram;

5.A declaração de insolvência acabou por ser proferida no Tribunal Judicial da Figueira da Foz

em 18 de Abril de 2011;

6.Notícias recentemente vindas a público referem a existência de uma proposta para a

concessão do alvará dos Estaleiros Navais do Mondego a uma empresa ligada aos

Estaleiros  Navais de Setúbal;

Face ao exposto e nos termos do disposto no artº. 156ª, alínea d) da Constituição, é direito dos

Deputados "requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer entidade pública os

elementos, informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do

mandato";

Nos termos do artigo 155º, n.º 3, da Constituição e do artigo 12º, n.º 3, do Estatuto dos

Deputados, "todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os



Deputados no exercício das suas funções ou por causa delas";

Nos termos do disposto no artigo 229º, n.º 1, do Regimento da Assembleia da República, as

perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio do Presidente da

Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder

conforme o disposto no n.º 3 do mesmo preceito, no máximo de 30 dias;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados vêm por este meio requerer ao Sr. Ministro de

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

antecedem, resposta ao seguinte:

1. Tendo em conta a importância dos “Estaleiros Navais do Mondego” para a Figueira da Foz e

para o próprio distrito de Coimbra, está o Governo a acompanhar de perto este processo?

2. Confirma a existência de uma proposta para a concessão do Alvará dos Estaleiros Navais do

Mondego a uma empresa ligada aos “Estaleiros Navais de Setúbal”?

3. A confirmar-se esta proposta, quais considera serem as principais vantagens da mesma para

a Figueira da Foz e seus residentes?

Palácio de São Bento,  sexta-feira, 13 de Julho de 2012

Deputado(a)s

JOÃO SERPA OLIVA(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

JOÃO PAULO VIEGAS(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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