
 
 
 
            PELO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA 
          DA REPÚBLICA PARA SUSPENSÃO DA PESQUISA DE 

                        PETRÓLEO AO LARGO DE ALJEZUR 

 
Recentemente, vieram a público notícias sobre a possibilidade de a sondagem 
de pesquisa de hidrocarbonetos e gás ao largo de Aljezur poder ser realizada em 
2018, embora não se conheçam as necessárias avaliações de impacto ambiental 
ou de impacto nas atividades económicas, nomeadamente no turismo. 
 

Torna-se assim indispensável que as atividades de pesquisa e prospeção de 
hidrocarbonetos devem ser suspensas, até à conclusão, divulgação e discussão 
pública das avaliações do impacto ambiental e nas atividades económicas. 
 
Assim, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou na Assembleia da República 
um Projecto de Resolução que foi aprovado em 21 de Dezembro de 2017, e 
transformado na Resolução da Assembleia da República publicada no Diário da 
República em 1 de Fevereiro de 2018, em que a Assembleia da República, nos 
termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, 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 impacto ambiental e de impacto noutras 
atividades económicas. 
 
Considerando o atrás exposto, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia 
Municipal de Tavira, reunida em 27 de abril de 2018 delibere: 
 

1. Congratular-se pela aprovação na Assembleia da República da Resolução 
nº 30/2018, de Recomendação ao Governo que suspenda as actividades 
de pesquisa e prospecção de hidrocarbonetos no deep-offshore da bacia 
do Alentejo, ao largo de Aljezur, até à conclusão, divulgação e discussão 
pública das avaliações de impacto ambiental e noutras actividades 
económicas; 

2. Exigir do Governo o cumprimento desta Resolução, envolvendo a 
participação das populações, autarquias municipais, associações e 
outras entidades da região algarvia envolvidas; 

3. Dar conhecimento desta deliberação ao Presidente da República, 
Assembleia da República, Governo, AMAL, autarquias municipais do 

Algarve e comunicação social. 
 
Tavira, 27 de abril de 2018 
                                              O eleito da CDU 
 

Pedro Soares 


