
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 – O Comércio Investe é um sistema de incentivos dirigido a empresas de micro ou pequena

dimensão do setor do comércio a retalho e a Associações que promovam o comércio localizado

nos centros urbanos, nos termos previstos no enquadramento legal do Fundo de Modernização

do Comércio e Projetos de Dinamização;

2 – Segundo o ECO Notícias (Jornal Online), a Confederação do Comércio e Serviços de

Portugal disse a 24 de maio que “… o Governo deve entre 1,5 e dois milhões de euros a

empresas do setor no âmbito do programa Comércio Investe.”;

3 – Em resposta ao mesmo órgão de comunicação social o Ministério da Economia respondeu

que “a generalidade dos pedidos de pagamento relativos ao programa Comércio Investe que

foram apresentados em 2016 já foram pagos. Mas houve casos que transitaram para 2017,

sobretudo porque não reuniam os requisitos legais para pagamento”;

4 – Mais recentemente o CDS obteve conhecimento de que a Associação Comercial e

Empresarial dos concelhos de Oeiras e Amadora, tem tido enormes dificuldades em receber o

terceiro pedido de pagamento submetido desde 15/07/2016 e referente a uma candidatura de

dezembro de 2013;

5 – Da candidatura em causa a Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e

Amadora recebeu apenas, até hoje, 46,90% do total contratado.



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 Ministério da

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

nos possam responder às seguintes perguntas:

1 – Confirma Vossa Excelência que os pagamentos do programa Comércio Investe estão

a ser concretizados de forma célere e que não estão em dívida montantes próximos de 1,5

milhões de euros?

2 – Qual a situação em que se encontra o processo Comércio Investe de Algés e quando

será feito o pagamento do terceiro pedido de pagamento solicitado no dia 15 de julho de

2016?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 5 de Julho de 2017

Deputado(a)s

JOÃO REBELO(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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