
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:

O SIIFSE – Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu é um instrumento

fundamental na gestão dos projetos financiados pelo FSE no âmbito do Portugal 2020, que

representam uma percentagem significativa das verbas afetas a Portugal neste quadro

comunitário.

Chegaram ao Grupo Parlamentar do CDS-PP algumas queixas sobre a gestão do programa

POISE-Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, nomeadamente de que não é

possível fazer pedidos de alteração e reprogramação de candidaturas, fazer pedidos de

reembolsos em muitos projetos e notificar decisões de aprovação de novos projetos.

A ser verdade, isto faz com que muitas entidades que já estão a trabalhar no terreno não

possam apresentar a despesa realizada para reembolso. No entanto, o GP CDS-PP tem

conhecimento de casos em que essa despesa está a ser feita, mas como não pode ser

comunicada nem reembolsada, não existe oficialmente.

Em suma, os operadores executam, pagam aos parceiros, aos formandos, aos formadores, aos

consultores e às empresas, estando depois o pedido de reembolso dessas verbas bloqueado.

Este facto condiciona a execução dos projetos e afeta a saúde financeira das associações e

operadores que exercem a sua atividade nos vários domínios abrangidos, alguns com projetos

aprovados desde março, no caso do POISE.

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

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

Confirma V. Exa. o bloqueio das plataformas de pedidos de reembolso do POISE?•

Que medidas estão a ser tomadas para resolver o problema com a brevidade que o

mesmo impõe, por forma a não prejudicar os operadores?



Palácio de São Bento, 28 de setembro de 2017

Deputado(a)s

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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