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SAUDAÇÃO 

Conclusão da Construção da Ponte-Cais n.º 4 no Porto de Pesca de Sesimbra 

 

O Porto de Sesimbra corresponde a uma infraestrutura que congrega um alargado 

conjunto de atividades económicas de relevo para o Concelho de Sesimbra, das quais 

se destacam a atividade da pesca, estaleiros navais, indústria de transformação e 

comercialização de pescado, náutica de recreio, atividades marítimo-turísticas, entre 

outras. 

Ao nível da pesca, o Porto de Sesimbra tem-se afirmado, nos últimos anos, como um 

dos principais portos de pesca nacionais, sendo o primeiro no que se refere à 

quantidade de pescado transacionado. 

O desenvolvimento deste porto de pesca é potenciado por condições de abrigo que lhe 

permitem ser operado durante todo o ano, assim como por estar munido de um 

conjunto de infraestruturas de apoio que respondem às necessidades da frota de 

pesca nacional. 

No entanto, o crescente número de embarcações de operadores marítimo-turísticos e 

de náutica de recreio tem potenciado a competitividade com a atividade da pesca pela 

ocupação do espaço portuário disponível, da qual tem resultado uma convivência nem 

sempre harmoniosa. 

Assim, no sentido de otimizar a utilização do espaço do Porto de Sesimbra e melhor 

acomodar as diferentes atividades que aqui são desenvolvidas, foi acordada uma 

solução entre a autoridade portuária, a APSS – Administração dos Portos de Setúbal e 

Sesimbra, S.A., e a concessionária do Porto de Pesca, a Docapesca – Portos e Lotas, 

S.A. 

A solução identificada consistiu na construção da ponte-cais n.º 4, com o objetivo de 

libertar a totalidade do lado nascente da ponte-cais n.º 1 e o lado poente da ponte-cais 

n.º 2, bem como a área molhada entre elas, para utilização pela náutica de recreio e 

pelos operadores marítimo-turísticos. Com a libertação dessas pontes-cais, as pontes-

cais n. º3 e n. º4 passam a ter uma utilização exclusiva para as embarcações de pesca 

de maiores dimensões. 

Este equipamento, que a partir de hoje será otimizado pela comunidade piscatória, 

que viu agora concluída uma obra que em muito vai contribuir para a sua atividade, 

fruto de uma reivindicação justa e clara que desde há muito envolveu pescadores e 

diferentes organizações representantes do setor, bem como a Comissão Municipal de 

Pescas e seus representantes. 



  
 

Assunto _ SAUDAÇÃO 
Documento aprovado por unanimidade em reunião ordinário de AFCASTELO, a 13 maio 2021. 
 

Apesar desta solução estar identificada há já alguns anos, apenas em setembro do ano 

de 2019 foi possível à APSS lançar o concurso para a construção dessa infraestrutura, 

no cumprimento das orientações da Sra. Ministra do Mar em exercício na altura, Eng.ª 

Ana Paula Vitorino. 

A ponte-cais n.º 4, infraestrutura que foi inaugurada no passado dia 28 de abril pelo Sr. 

Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Dr. Hugo Santos Mendes, e pela 

Sra. Secretária de Estado das Pescas, Dra. Teresa Coelho, correspondeu a um 

investimento de 3.250.000,00 euros. 

A concretização deste importante investimento para o Concelho de Sesimbra apenas 

foi possível com o apoio da União Europeia, que cofinanciou a obra em 2.347.500,00€, 

através do Programa Operacional Mar 2020. 

Face ao exposto, o Grupo de Eleitos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia 

do Castelo - Sesimbra vem por este meio saudar o Governo pela conclusão da 

construção da Ponte-Cais n.º 4 no Porto de Pesca de Sesimbra, investimento de 

importante relevo para o desenvolvimento económico deste Concelho. 

Saúda também o empenho e a determinação dos pescadores e diferentes 

organizações representantes do setor bem como o Conselho Municipal de Pescas e 

seus representantes. 

Da presente Saudação, após aprovada, deverá ser dado conhecimento aos gabinetes 

do Sr. Primeiro-ministro, Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações e 

Secretária de Estado das Pescas, Assembleia da República, Câmara Municipal de 

Sesimbra, Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho, Conselho Municipal das 

Pescas, associações de pescadores e organizações de produtores do Concelho de 

Sesimbra, órgãos de comunicação social local e regional. 

Zambujal, 13 de maio de 2021 

Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia do Castelo. 

 


