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Assunto: Candidaturas no âmbito do Portugal 2020 na Península de Setúbal

Destinatário: Min. do Planeamento e das Infraestruturas

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
V. Exa. Sr. º Presidente da Assembleia da República
O Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial para a Área Metropolitana de Lisboa
configura-se como um dos principais instrumentos operacionais para a concretização da
Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial adotada no âmbito do Portugal 2020.
Neste quadro, as diversas entidades regionais da Península de Setúbal, que integram a Área
Metropolitana de Lisboa submeteram candidaturas a diversos projetos, no sentido de dar
cumprimentos aos objetivos supra enunciados.
Um eficaz aproveitamento do atual quadro comunitário, por ser o último que se encontra
previsto, adquire especial relevo e a sua concretização uma responsabilidade acrescida para
todos os servidores públicos.
Assim, e ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156.º da Constituição da República
Portuguesa, e da alínea e) do nº1 do art.º 4.º e art. 229º, ambos do Regimento da Assembleia
da República, e tendo em consideração os poderes suscetíveis de ser exercidos pelo Governo
no quadro da gestão dos fundos comunitários, vimos pelo presente requerer ao Ministério do
Planeamento e Infraestruturas que nos seja remetida:
1. Informação sobre quais os projetos que as diferentes entidades regionais da Península de
Setúbal, submeteram no âmbito das candidaturas ao Portugal 2020.
2. Listagem das candidaturas aprovadas, reprovadas ou ainda em processo de decisão.
3. Outra documentação adicional considerada relevante para a apreciação dos mesmos,
nomeadamente, que ajudem a aclarar objetivos, verbas envolvidas, fontes de financiamento
e calendarizações.
São Bento, 27 de abril de 2016
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