
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 

A concessão da prospeção e exploração de hidrocarbonetos no Algarve coloca em risco o

ecossistema e a economia desta região. A situação era já de si de risco, mas a investigação da

RTP sobre a atribuição da licença revelou factos que devem ser rapidamente esclarecidos.

A atribuição da licença ocorreu apenas 10 dias antes das eleições legislativas de 2015. A

empresa em causa ficou com os direitos de exploração de uma área de 300 mil hectares por 40

anos sem ter a experiência requerida ou sequer trabalhadores, sem ainda ter pago a caução,

sem ter entregado o seguro internacional, sem ter entregado o plano anual. A empresa foi

formada em maio de 2013, pelo que não poderia entregar o relatório dos últimos três anos como

requerido.

A Direção Geral de Energia atribuiu a licença depois de três meses antes ter dito que essa

mesma empresa não tinha condições para a referida exploração. A chefe de gabinete do ex-

Ministro passou, entretanto para a entidade que fiscaliza estes contratos de exploração.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério do Ambiente, as seguintes perguntas:

O contrato foi assinado 10 dias antes das eleições?1.

O Ministério confirma os factos revelados, nomeadamente a falta do seguro internacional, do

pagamento de caução e do plano anual?

2.

Como foi possível entregar a licença a uma empresa sem trabalhadores e sem a experiência

necessária, isto depois da própria Direção-Geral de Energia ter afirmado que a empresa não

reunia as condições para tal?

3.

Que medidas vai o Ministério tomar para averiguar esta situação e que medidas vai tomar

para repor a legalidade? O Ministério considera tomar as medidas necessárias para a

rescisão dos contratos?

4.



Palácio de São Bento, quarta-feira, 13 de Abril de 2016

Deputado(a)s

JORGE COSTA(BE)

JOÃO VASCONCELOS(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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