
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

1)No Programa de Estabilidade 2016-2020, o Governo projectou um crescimento económico

para este ano de 1,8%.

2)Todas as instituições internacionais e nacionais de referência apontam para que a economia

portuguesa venha a crescer menos este ano do que espera o Governo.

3)Recentemente numa entrevista concedida ao Público, o Ministro das Finanças, Mário

Centeno, admitiu rever o valor do crescimento económico esperado pelo governo para este ano.

4)Opinião diferente tem o Primeiro-Ministro, António Costa, que afirmou que embora “possa ser

necessário fazer alguma actualização sobre evoluções futuras da economia portuguesa”,

contudo “quanto a 2016, creio que os dados estão lançados e, felizmente, dão contas certas”.

5) Existe uma clara divergência entre o Primeiro-Ministro e o seu Ministro das Finanças quanto à

evolução de curto-prazo da economia portuguesa que importa esclarecer, a bem do interesse

das famílias e das empresas.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro das

Finanças, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

resposta às seguintes perguntas:



1)Pode afirmar que o cenário macroeconómico para o ano de 2016 não será alterado

nomeadamente quanto à projecção de 1,8% para o crescimento económico?

2) Considera que a falta de entendimento entre o Primeiro-Ministro e o membro responsável

pela pasta das finanças, sobre uma matéria tão importante como a evolução da economia

portuguesa, pode afectar a confiança das famílias e das empresas?

Palácio de São Bento, terça-feira, 30 de junho de 2016

Deputado(a)s do CDS-PP

Palácio de São Bento, quinta-feira, 30 de Junho de 2016

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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