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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Veio a público a notícia de que o Governo, por intermédio do Secretário de Estado da Energia,

prorrogou, por mais um ano, os contratos de pesquisa e exploração de petróleo na Costa

Vicentina e Litoral Alentejano.

A este propósito relembra-se que, no passado dia 21 de dezembro, a Assembleia da República

aprovou o Projeto de Resolução n.º 1197/XIII/3.ª do PCP, que deu origem a uma Resolução da

Assembleia da República que recomenda ao Governo que suspenda as atividades de pesquisa

e prospeção de hidrocarbonetos no deep-offshore da bacia do Alentejo, ao largo de Aljezur, até

à conclusão, divulgação e discussão pública das avaliações de impacte ambiental e noutras

atividades económicas.

Embora as resoluções da Assembleia da República se revistam de forma de recomendação,

entende o PCP que o Governo se encontra politicamente vinculado ao seu cumprimento,

devendo suspender as atividades de pesquisa e prospeção ao largo de Aljezur enquanto não

forem concluídas, divulgadas e discutidas publicamente as avaliações de impacte ambiental e

noutras atividades económicas.

Pelo exposto, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, solicita-se ao

Governo que, por intermédio do Ministério da Economia, preste os seguintes esclarecimentos:

Que diligências foram realizadas pelo Governo para a realização das avaliações de impacte

ambiental e noutras atividades económicas relativas às atividades de pesquisa e prospeção

de hidrocarbonetos no deep-offshore da bacia do Alentejo, ao largo de Aljezur? Quando

serão concluídas essas avaliações?

1.

Irá o Governo suspender a realização de atividades de pesquisa e prospeção de

hidrocarbonetos ao largo de Aljezur até à conclusão, divulgação e discussão pública das

avaliações de impacte ambiental e noutras atividades económicas, respeitando a Resolução

da Assembleia da República que resultou da aprovação do Projeto de Resolução n.º

1197/XIII/3.ª do PCP?

2.



Palácio de São Bento, 2 de fevereiro de 2018

Deputado(a)s

PAULO SÁ(PCP)

JOÃO RAMOS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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