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Expeça-se

D REQUERIMENTO Número /XI( Publique-se

~ PERGUNTA Número"~6/X1 ( 1 .11)
2 / 11../ o ~

C\Secretári~daMesa

Assunto: Notícias sobre a deslocalizaçãoda "Red Buli Air Race" de
Porto/GaiaparaLisboa.PolíticaeacçãodoGovernoportuguês.

Destinatário: MinistrodaEconomia,daInovaçãoe do Desenvolvimento.

Ex.mo Sr. PresidentedaAssembleiadaRepública

Considerandoque:

A - Desdehá algunsanosqueumadasrondasmundiaisdo festivalaéreoconhecido
comoRedBuli Air Raceserealizanazonadafoz do RioDouro,entreascidades
doPortoedeGaia.

B - Esseeventorapidamenteganhouforosdetradiçãotraduzindo-senumfenómenode
crescenteatracçãopopular e turística, trazendonotoriedadee prestígio a
Porto/Gaia,à regiãoNortee aoPaís.

C- Esseeventorapidamenteganhoutambémumasensívelimportânciaeconómica
paraa regiãoondehabitualmenteserealiza.

D- TerconquistadoparaPortugal(Porto/Gaia),háalgunsanosatrás,a realizaçãodeum
certamedetãograndee crescenteprojecçãointernacionalcorrespondeua umêxito
assinalável por parte das várias entidadeslocais e regionais, públicas e
privadas,envolvidas.

E- Tendo-seabertoumnovoperíodonegocialcomos organizadores,apóso último
eventoemSetembropassado,têmsidopublicadasnotíciassobre uma eventual
deslocalizaçãoda RedBuliAirRacede Porto/Gaiapara Lisboa.

F- Essasnotícias intensificaram-se nos últimos diase dãonotatambémde nessa
eventualdeslocalizaçãopoderestarenvolvidaa acção de empresas com capitais
do Estado, ou institutos públicos, ou associaçõesou outrasentidadescom
participaçãoe financiamentoestatal.

G- Umaeventualdeslocalizaçãoda Red Buli Air Racede Porto/Gaiapara Lisboa
causaria sensível dano àquela região.
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H- Seriaintolerávelque,numaeventualdisputaentrePorto/Gaiae Lisboaquantoa
assegurara continuaçãodo certame,se verificasse,poracçãoou omissão,
qualquer ingerênciade terceiros,nomeadamentesob responsabilidade
governamental,quevisassefavorecerLisboa.

I - Umadisputainsensatae deslealentrePorto/Gaiae Lisboaquantoà realizaçãodo
certamepodetercomoconsequênciaa perdacompletadocertameparaPortugal,
atribuindo-sea rondacorrespondenteaoutrascidadesdeoutrospaíses,umavezque
a concorrênciainternacionalécrescente.

J - A haVernesteprocessoalgumaintervençãogovernamental,antesse justificaria,
quandomuitoe ao contrário,que a mesmafossefeitaa favorda localização
Porto/Gaia,assimpremiandoa precedênciaestabelecida,a marcajá criadae a
forteatractividadeconseguidae demonstrada.

Tendopresenteque:

Nos termosdo dispostono artQ.156Q,alínead) da Constituição,é direitodos
Deputados«requerereobterdoGovernooudosórgãosdequalquerentidadepública
os elementos,informaçõese publicaçõesoficiaisque consideremúteis para o
exercíciodomandato»; .

Nos termosdo artQ.155Q,nQ.3 da Constituiçãoe do artQ.12Q,nQ.3 do Estatutodos
Deputados,«todasas entidadespúblicasestãosujeitasao devergeralde cooperação
comos Deputadosnoexercíciodassuasfunçõesou porcausadelas»;

Nos termos do disposto no artQ.229Q,nQ.1 do Regimentoda Assembleiada
República,asperguntasapresentadaspelosDeputadossãotramitadaspor intermédio
do Presidenteda Assembleiada Repúblicacom destinoà entidaderequerida,tendo
estao deverde responderconformeo dispostono nQ.3 do mesmopreceito;

O(a)sDeputado(a)sdo CDS-PP,abaixo-assinados,vêmporestemeiorequererao Ministroda
Economia,da Inovaçãoe do Desenvolvimento,porintermédiodeVossaExcelência,nostermose
fundamentosqueantecedem,o seguinte:

1. Tem acompanhado,directaou indirectamente,o processode negoCiaçõescom os
organizadoresdaRedBuliAirRacepararenovaçãodocontratorespeitanteà realização
deumadassuasrondasanuaisemPortugal,cominerentedefiniçãodasualocalização?

2. Podee querdesmentircategoricamenteo noticiadoenvolvimento,directo()uindirecto,de
quaisquer entidadesestatais ou para-estataisem tentativasde deslocalizaraquele
certamede Porto/GaiaparaLisboa,correspondamaquelasentidadesestataisou para-
estataisa empresascomcapitaispúblicos,oua institutospúblicos,oua associaçõesououtros
entescomparticipaçãoefinanciamentoestatal? .
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3. Tem,ao invés,o Governoa políticae a orientaçãode,pelosmeiosnormaisao seualcance,
favorecera continuaçãodocertameemPortugal,mantendo-sea sualocalizaçãotradicionalem
Porto/Gaia,paraoefeitoprestandoapoioaosactoreslocaise regionaisrelevantes?

Paláciode SãoBento,2 de Dezembrode 2009

Deputado(a)s:

JoséRibeiroe Castro

CecíliaMeireles

MichaelSeufert
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