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Exmo. Senhor 
Chefe do Gabinete de S. E. o 
Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares 
Eng. Nuno Araújo 
 
 
 

 
 

SUA REFERÊNCIA 
362 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
31-01-2018 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 426/2018 
ENT.: 718/2018 
PROC. Nº: 016/2018 

 DATA 
27-02-2018 

 
ASSUNTO: 

 

Resposta à pergunta nº 918/ XIII (3ª) – Programa Operacional Capital Humano (POCH) – 
Atrasos na disponibilização de verbas para ações de formação 

 
 
Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 918/ XIII (3ª) formulada pelos 

Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do BE, encarrega-me Sua Excelência o Ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte 

informação: 

 

O Governo tem um forte compromisso com o apoio às ações de qualificação de pessoas com deficiência 

ou incapacidade. 

 

Neste contexto, o Governo reuniu em setembro com as entidades representantes das associações da 

deficiência, em que foram assumidos vários compromissos, nomeadamente: 

 

a) Decisão e pagamento em 15 dias, pela respetiva Autoridade de Gestão, dos pedidos de 

reembolso submetidos até ao final do ano de 2017; 

b) As Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais ISE e POR Lisboa, destacarão uma 

pessoa para apoio à submissão dos pedidos de reembolso/execução física e apoio a outras 

situações relevantes;  

 

A Associação Promotora de Emprego de Deficientes Visuais é financiada pelo Programa Operacional 

Regional de Lisboa, tendo sido aprovado um apoio para uma candidatura com o montante de 824.864 

Euros. 
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A situação deste projeto é a seguinte: 

 

 Teve início em 2016 e terminou em dezembro de 2017; 

 Em 2016, foram pagos os montantes de 219 mil Euros e 146 mil Euros por adiantamentos e 

reembolsos, respetivamente; 

 em 2017 foi pago um adiantamento de 73 mil Euros e no final do ano foi dada a ordem de 

pagamento do primeiro reembolso, no montante de 215 mil Euros; 

 

Tendo o projeto terminado, a Associação deverá agora apresentar o respetivo saldo. 

 

Conclui-se que que o compromisso está a ser cumprido e os pagamentos a decorrer nos prazos fixados. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
 
A Chefe do Gabinete 
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