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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em janeiro de 2016, pouco tempo depois de o atual Governo ter entrado em funções, uma

delegação do PCP visitou o Porto de Pesca de Quarteira, tendo constatado a existência de

diversos problemas nesta infraestrutura portuária, os quais foram objeto de uma pergunta à Sr.ª

Ministra do Mar (pergunta n.º 304/XIII/1.ª).

Volvidos três anos, a delegação do PCP voltou a visitar este Porto de Pesca, acompanhada por

elementos da Associação de Armadores e Pescadores de Quarteira, tendo verificado que os

problemas continuam por resolver!

Mais concretamente:

O novo cais flutuante, para substituir o antigo cais flutuante n.º 6, destinado às traineiras, ainda

não foi construído, apesar de o Ministério do Mar, na sua resposta à pergunta do PCP acima

referida ter afirmado que «a Docapesca tem previsto no seu plano de investimentos

2016/2018, uma verba de 400.000 € para a construção de um Novo Cais, estando previsto

iniciar-se em 2017, após a apresentação e aprovação de candidatura aos fundos europeus do

Programa “Mar 2020”» (sublinhado nosso); as traineiras são, assim, forçadas a atracar no cais

de abastecimento combustível, dificultando as manobras das embarcações que pretendem

aceder a esse cais;

•

Não foram construídos novos armazéns de aprestos, apesar de o Ministério do Mar, na sua

resposta à pergunta do PCP acima referida ter afirmado que «após a construção do “Estendal

de Redes” e da “Cantina/Bar” avaliar-se-á a possibilidade de construção de novos armazéns

de aprestos»; entretanto, existe uma lista de espera para esses novos armazéns e os aprestos

estão espalhados um pouco por todo o lado (nos cais, no parque de estacionamento, etc.);

•

A cantina/bar ainda não foi construída, apesar de o Ministério do Mar, na sua resposta à

pergunta do PCP acima referida ter afirmado que esse processo estava em curso;

•

O espaço para estendal e guarda de redes foi construído, conforme prometido pelo Ministério

do Mar, mas… nunca chegou a ser utilizado para esse fim, já que, de acordo com a informação

recolhida pelo PCP, irá ser reconvertido em parque de estacionamento;

•



Foram construídas instalações sanitárias para os utilizadores do Porto de Pesca, mas… foram

encerradas, já que, de acordo com a informação recolhida pelo PCP, esse espaço será

utilizado para as novas instalações da Polícia Marítima e do ISN;

•

O pavimento dos diversos cais continua muito degradado;•

As bocas de incêndio estão desativadas;•

Os pontos de água, destinados ao apoio das embarcações, estão avariados há mais de vinte

anos.

•

Neste cenário de abandono e degradação, assinala-se como elemento positivo a construção de

uma nova vedação, envolvendo o espaço portuário.

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

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

Como justifica o Ministério do Mar que os diversos problemas do Porto de Pesca de Quarteira

continuem por resolver, apesar de, em resposta a uma pergunta do PCP de janeiro de 2016,

esse Ministério ter assumido o compromisso de realizar um conjunto de intervenções visando

ultrapassar esses problemas?

1.

Por que motivo ainda não foi construído um novo cais flutuante em substituição do antigo cais

flutuante n.º 6, obra que o Ministério do Mar tinha prometido iniciar em 2017? Quando será

construído esse novo cais?

2.

Por que motivo ainda não foram construídos novos armazéns de aprestos? Quando serão

construídos?

3.

Por que motivo ainda não foi construída uma cantina/bar destinada aos utilizadores do Porto

de Pesca? Quando será construída?

4.

Como justifica o Ministério do Mar que tenha sido criado um espaço para estendal e guarda

de redes, mas nunca tenha sido utilizado para esse fim? Confirma o Ministério do Mar que

esse espaço, atualmente desocupado, irá ser reconvertido em parque de estacionamento?

Quando será criado um novo espaço para estendal e guarda de redes?

5.

Como justifica o Ministério do Mar que as instalações sanitárias para os utilizadores do Porto

de Pesca tenham sido encerradas? Confirma o Ministério do Mar que esse espaço será

utilizado para as novas instalações da Polícia Marítima e do ISN? Quando serão construídas

novas instalações sanitárias para os utilizadores do Porto de Pesca?

6.

Quando será renovado o pavimento dos diversos cais?7.

Quando serão ativadas as bocas de incêndio?8.

Quando serão reparados os pontos de água destinados ao apoio das embarcações?9.

Palácio de São Bento, 6 de março de 2019

Deputado(a)s

PAULO SÁ(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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