
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 

Em maio de 2022, CPC e a AGEPOR - representando respectivamente - Carregadores e

Agentes de Navegação davam a conhecer publicamente querer “a concretização dos

investimentos nos portos, desde logo com recurso ao financiamento do PRR”, instando “o

Governo a tomar medidas “concretas e imediatas” para ajudar o sector exportador”.

Em outubro de 2022, foram publicadas notícias dando conta de investimento promovido pela

Agenda Nexus, liderada pela Administração dos Portos de Sines e do Algarve, envolvendo um

consórcio de 35 entidades para soluções na transição digital de transportes e logística indicando

que aquele investimento “vai contar com um incentivo financeiro de 59 milhões de euros, no

âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial do Plano de Recuperação e

Resiliência.”

Notícias de dia 23 último dão conta de investimento admitido para a Administração dos Portos

de Sines e do Algarve proveniente não do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas do

REACT-EU, parte integrante do instrumento NextGenerationEU em resposta a convite para

apresentação de candidatura lançado pelo programa Compete 2020 a 19 de janeiro. Segundo o

programa responsável por estas verbas do REACT-EU, este apoio de natureza não

reembolsável pode vir a ser reforçado.

Segundo a Administração do Porto de Douro e Leixões ouvido em sede de Comissão de

Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação em 24 de janeiro “não estão previstos

investimentos do PRR na actividade portuária.”

Pergunta(s):

1 - Confirma que o PRR não contempla investimentos no sector portuário?

2 - Porque razão os investimentos portuários acabaram por ser excluídos do PRR, contrariando

o que foi anunciado inicialmente?

3 - Tendo o Porto de Leixões em curso investimentos para a expansão da sua capacidade que



só poderão ser optimizados com investimentos sequentes, e tendo aquela comunidade portuária

“projectos prontos para serem contemplados numa revisão do PRR” admite o governo essa

possibilidade efetiva?

Palácio de São Bento, 30 de janeiro de 2023
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