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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Os incêndios que afetaram Portugal ao longo do ano de 2017, nomeadamente os de Pedrogão

Grande e de 15 de outubro, constituíram uma catástrofe que afetou milhares de portugueses a

viver em regiões do interior.

Passado cerca de um ano é tempo de balanço. Temos hoje a obrigação de conhecer melhor as

dificuldades que continuam a assolar aqueles territórios, maioritariamente de baixa densidade,

contribuindo de forma positiva para o restabelecimento do tecido empresarial, nomeadamente

apostando fortemente na reconstrução das empresas afetadas.

É por isso muito positivo que o Governo manifeste vontade de resolver rapidamente os

problemas dos empresários afetados. Recordamos que a imprensa de 21 de outubro dizia que,

“Os vários incêndios do passado fim-de-semana afectaram um total de 300 empresas e

colocaram em causa cinco mil postos de trabalho. Para já, o Governo lança o programa a fundo

perdido no valor até 100 milhões de euros para apoiar a aquisição de equipamentos ardidos ou

a reconstrução de instalações por parte das várias empresas afectadas.

(…)

Ainda para as empresas, o Governo anunciou um programa de apoio ao investimento nas zonas

afectadas pelos incêndios, no valor de 50 milhões de euros de fundos comunitários, que

permitirá apoiar 100 milhões de euros de novos investimentos.”.

Dada a urgência de uma intervenção o Governo vem, a 16 de dezembro de 2017, por intermédio

do Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, afirmar que «mais de dois terços

das empresas afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande», em junho, «cerca de 70%

identificadas então já viram os seus projetos apoiados» pelo Governo e «temos mais cinco

candidaturas em análise».”.

Afirmou ainda o Sr. Ministro, numa reunião da Comissão de Agricultura e Mar, que “Há dezenas

de empresas que já recuperaram mesmo sem esperar pelos fundos de apoio”.

Este cenário, contudo, nem sempre é compatível com as queixas dos empresários que

continuam a relatar a existência de dificuldades ao nível dos apoios.

Assim:

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



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

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O Deputado do CDS-PP, abaixo-assinado, vem por este meio requerer ao Senhor Ministro do

Planeamento e das Infraestruturas, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1. Consegue o Ministério do Planeamento e Infraestruturas quantificar a totalidade do

montante reunido pelo Governo para apoiar a reconstrução das empresas?

2. Do montante disponibilizado qual já foi recebido pelas empresas?

3. Das várias empresas afetadas pelos incêndios de 2017 quantas pediram apoio?

4. Confirma, Vossa Excelência Sr. Ministro, ao afirmar que “há dezenas de empresas que

já recuperaram mesmo sem esperar pelos fundos de apoio”, que este é um

reconhecimento de que os processos foram lentos e não corresponderam às expectativas

dos empresários e das suas necessidades?

Palácio de São Bento, 15 de junho de 2018

Deputado(a)s

ASSUNÇÃO CRISTAS(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

PATRÍCIA FONSECA(CDS-PP)

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)

HELDER AMARAL(CDS-PP)

JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)

JOÃO REBELO(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

ISABEL GALRIÇA NETO(CDS-PP)

JOÃO GONÇALVES PEREIRA(CDS-PP)

TERESA CAEIRO(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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