
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

a) O Grupo Parlamentar do PS, nesta legislatura, tem questionado o Governo sobre o

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFM Alqueva), procurando, designadamente,

obter garantias seguras sobre a conclusão das obras e sobre o seu financiamento.

b) Na resposta a uma nossa pergunta ao Governo, o Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento

Regional, refere que: (cit) “as autoridades nacionais acordaram com os serviços da Comissão

uma modalidade de cofinanciamento da conclusão da rede secundária do EFM Alqueva ainda

no atual período de programação, através da mobilização de FEDER” (fim de citação).

No mesmo documento é ainda referenciada uma utilização também de verbas do Fundo de

Coesão.

O facto de a construção da rede secundária de rega, ao contrário do que estava programado até

aí, deixar de ser assegurada por fundos agrícolas, e passar a ser financiada por fundos com

características, objetos e preocupações diferentes, particularmente com uma maior intervenção

da componente ambiental, pode acarretar a necessidade de contemplar novas especificidades,

na construção do empreendimento, em especial, novos compromissos relacionados com a tarifa

da água.

A este respeito importa relembrar o compromisso a que estará adstrito o Governo Português,

perante a Comissão Europeia, para reduzir em 7,5% o consumo de água utilizada pela

agricultura.

c) Por outro lado, existindo o imperativo de todas as obras estarem concluídas a 31 de

dezembro de 2015, e de o volume de empreitadas ser considerável, tendo sido lançadas

algumas já neste ano de 2015, importa fazer um acompanhamento rigoroso, atempado e

sistemático das obras por parte da Assembleia da República, procurando-se evitar derrapagens

que possam significar a perda de verbas, definitiva a 31 de Dezembro de 2015, e sem

possibilidade de transição para o seguinte, já atual, quadro comunitário.



Assim,

Ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, e

da alínea d) do n.º 1 do art.º 4.º do Regimento da Assembleia da República, vêm os signatários,

através de V. Exa, perguntar à Senhora Ministra da Agricultura e do Mar, o seguinte:

1. No acordo estabelecido entre Comissão Europeia e o Governo Português para que o

financiamento da rede secundária seja feito através do FEDER e Fundo de Coesão, quais

foram as contrapartidas exigidas pela Comissão?

2. No processo negocial quais foram os compromissos assumidos por Portugal?

3. Estes compromissos assumidos vão refletir-se nalgum tipo de alteração na tarifa da

água?

4. Em que medida é que a obrigação para a agricultura portuguesa de redução do

consumo de água em 7,5% fez parte do acordo?

5. O governo está a estudar a alteração do Despacho 9000/2010, de 26 de maio, que fixa o

tarifário que estabelece o preço da água destinada a rega para uso agrícola? Em que

sentido?

6. Qual o calendário previsto para o início e conclusão especificadamente de cada uma

das empreitadas que estão em construção ou que virão a estar?

Palácio de São Bento,  segunda-feira, 20 de Abril de 2015

Deputado(a)s

LUÍS PITA AMEIXA(PS)

MIGUEL FREITAS(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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