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Resposta à pergunta nº 4254/ XIII (2ª) – Candidaturas ao Portugal 2020

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 4254/ XIII (2ª) formulada pelos
Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, encarrega-me Sua Excelência o Ministro do
Planeamento e das Infraestruturas de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte
informação:
A empresa NASRALLAH PLAST LDA submeteu uma candidatura ao Sistema de Incentivos Inovação no
concurso lançado em 2016, com uma dotação de 371 milhões de euros.
Tendo em conta a forte dinâmica iniciada no final de 2015 com este Governo, na sequência da
prioridade dada à componente empresarial do Portugal 2020 com o cumprimento da meta 100
(pagamento de 100 milhões de euros nos primeiros 100 dias do Governo), o concurso aberto em 2016
teve o maior número de candidaturas deste Programa, até à data. Foram rececionadas 1.640
candidaturas com um investimento proposto de 2,1 mil milhões de euros.
Face ao elevado volume de candidaturas, os Organismos Intermédios concentraram os esforços na
análise das candidaturas, tendo minimizado os atrasos na comunicação da primeira decisão às empresas.
Assim, para os casos de primeiras decisões de não elegibilidade, como aconteceu com a NASRALLAH
PLAST LDA, e em que houve reclamações, verificaram-se alguns atrasos, que já foram resolvidos.
No caso da empresa NASRALLAH PLAST LDA, o projeto já foi aprovado e contratado.
Com os melhores cumprimentos,
A Chefe do Gabinete
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