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O Grupo Municipal do PPD/PSD, na Assembleia Municipal de Mafra, submete à votação da 

Digníssima Assembleia a seguinte moção: 

 

PORTO DE PESCA DA ERICEIRA 

 

Considerando que: 

 

1. Nos termos do Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, que concretiza o quadro de transferência 

de competências para os órgãos municipais no domínio das áreas portuário marítimas e áreas 

urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária, conjugado 

com a Lei n.º 50/2018, de 20 de agosto, o Município de Mafra assume a gestão do Porto de 

Pesca da Ericeira a partir de 1 de janeiro de 2021, desconhecendo-se os recursos financeiros 

alocados a esta transferência; 

 

2. O Porto de Pesca da Ericeira apresenta problemas estruturais, há muito reconhecidos por todas 

as entidades com responsabilidades na sua gestão e que se vêm agudizando ao longo do 

tempo. Para além do assoreamento do porto, que condiciona a faina e motiva trabalhos 

regulares de dragagem, têm vindo a verificar-se quebras ou danos na cabeça do molhe, em 

resultado de intempéries, as quais obrigam, por razões de segurança, ao encerramento de todo 

o tráfego de navegação e à consequente realização de intervenções de emergência com 

elevados custos; 

 
3. Ainda que se partilhe das premissas fundamentais que estão na origem do processo de 

descentralização de competências para as autarquias locais, importa sublinhar que, neste caso 

concreto, é entendimento desta Assembleia que o Município não dispõe de capacidade técnica, 

nem financeira para assumir, de forma eficaz e eficiente, a gestão de um equipamento com tais 

problemas estruturais; 

 
Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Mafra, reunida em sessão ordinária de 24 de setembro 

de 2020, deliberar manifestar ao Governo a sua manifesta preocupação quanto à eminente 

transferência de competências, para o Município de Mafra, no domínio das áreas portuário 

marítimas, solicitando que seja encetado um indispensável processo negocial que salvaguarde, no 
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futuro, a adequada gestão do Porto de Pesca da Ericeira e, assim também, os interesses da 

comunidade piscatória local. 

 

A presente moção é enviada a Suas Excelências o Primeiro-Ministro e o Ministro do Mar, com 

conhecimento a todas as forças políticas representadas na Assembleia da República. 

 

 

Assembleia Municipal de Mafra, 24 de setembro de 2020 

 

O Grupo Municipal do PPD/PSD 

 


