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ASSEMBLELA DA NEPUBLIcA

(Domissão de Economia, novaçäo, Obras PUblicas e Habitação

TEXTO FINAL

APRESENTADO PELA COMISSAO DE ECONOMIA, INovAçAo, OBRAS
PUBLICAS E HABITAçA0 RELATIVO AOS

PROJECTO DE REsoLuçAo N.° 1255/xJv/2.a (PCP) — “Pela criação da Administração

dos Patios do Algarve, integrando todos as pot-tos comerciais, de pesca e de recreio da

regiäo algarvia”

PROJECTO DE RESOLUçAO N.° 1275/xIV/2.2 (BE) - “Recomenda ao Governo a

criação da Administraçao dos Patios do Algarve e a requaliftcaçao e valorizaçao dos portos

de pesca e comerciais existentes na regiào”

Nos termos da alinea b) do artigo 156° da Constituição da Repóblica Portuguesa, a Assemhleia da

Repóbhca recomenda ao Governo que:

1- Proceda a criaçâo da Adrnrnistracao dos Portos do Algarve, mtegrando os portos

de pesca, cornerciais c de recrelo da regiño algarvia, assim corno rodas as

infraesrnirnras portuárras maritirrias e fluviais, de narureza cornercial. de passageiros

e de mercadorias, in regiâo, dotada corn os meios hurnanos, financeiros e materials

e as competências adequadas ao exercicto da sua rnissâo, num quadro de gestâo

inreirarnente pOblica do conjunto das infraestruturas portuárias.

2- (:oncreuzc as obras de requalificaçao e de meihona das acessibilidades e

infraestruturas maritirnas dos portos de pesca e cornerciais da regiáo, corn destaque

para o porto comercial de Portirnâo, e impedindo a desativaçäo do porto comercial

de Faro, mesmo que in sua area ribeirmha se estabeleçarn outras valências.

3- Adquira urn rebocador rnoderno para o porto comercial de Portimao, capaz de
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ASSEMBLEIA DA EPUBUCA

Comissão de Econon,ia, Inovação, Obras PUblicas e Habitaçao

prestar assistncia a navios de grandes dimensoes e dotado de outras valências, a

operar na zona maririma do Algarve.

4- Cumpra as Recomendacoes previstas nas Resoluçoes da Assernhleia da RepUblica

n.° 230/2018 e n.° 231/2018, de óde agosto de 2018.

Palñcio de São Bento, 23 de novembro de 2021
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