
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

No dia 2 de junho o PCP apresentou na Assembleia da República a iniciativa parlamentar

“Pergunta ao Governo n.º 1677/XII/4.ª”, colocando questões concretas ao Ministério da

Economia sobre a atuação da EDP e o fornecimento de energia elétrica a empresas, com os

testemunhos que nos foram transmitidos na Feira da Ascensão, promovida pela Associação

Comercial e Industrial do Concelho de Alenquer.

No dia 16 de julho, o Governo fez chegar à Assembleia da República um documento intitulado

“RESPOSTA À PERGUNTA N.º 1677/XII/4.ª”, que só por equívoco pode ser interpretado como

uma resposta às questões que colocámos acerca dos problemas reais daquelas empresas

neste domínio. Também esse documento pode ser consultado em anexo.

A “resposta” que nos foi remetida pelo “Gabinete de Sua Excelência o Secretário da Inovação,

Investimento e Competitividade” foi então como se transcreve: «os apoios no âmbito do QREN e

do Portugal 2020 para ações conjuntas de internacionalização e qualificação podem ser

consultados no portal Portugal 2020 em www.portugal2020.pt». Trata-se de uma “resposta”

insolente, irresponsável e incapaz, que demonstra um total desprezo e sobranceria pelos

problemas concretos das empresas que reportámos e que, dir-se-ia, teria sido escrita por

alguém que não sabia onde estava.

No entanto, o Governo não fica dispensado de responder cabalmente às questões e às

situações que as empresas suscitaram e que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou – e que

reapresentamos agora.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea d) do Artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa e em aplicação da alínea d), do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da

Assembleia da República, perguntamos ao Governo, através do Ministério da Economia,

o seguinte:



Que conhecimento e avaliação o Ministério da Economia tem de tais problemas tão

prejudiciais ao bom desempenho de inúmeras empresas industriais?

1.

Que medidas tomou ou vai tomar junto do Ministério da Energia para que estas situações

sejam resolvidas?

2.

Tem ou não o Ministério da Economia dotação para o apoio a tais iniciativas das associações

empresariais? Solicitamos uma informação sobre as iniciativas apoiadas entre 2011 e 2015.

3.

Como podem as associações candidatarem-se a esses apoios?4.

Já foi resolvido o problema no Ministério da Economia que levou à apresentação da

“resposta” naqueles termos à Assembleia da República?

5.

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 22 de Julho de 2015

Deputado(a)s

BRUNO DIAS(PCP)

DAVID COSTA(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: 
	txtNrRequerimento[0]: 
	txtLegRequerimento[0]: 
	txtSessaoRequerimento[0]: 
	txtTipoRequerimento[0]: 

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 2950
	txtLegPergunta[0]: XII
	txtSessaoPergunta[0]: 4

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2015-07-23
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: REAPRESENTAÇÃO - A EDP e o fornecimento de energia elétrica a empresas - testemunhos transmitidos ao PCP na Feira da Ascensão (promovida pela Associação Comercial e Industrial do Concelho de Alenquer)
	txtDestinatario[0]: Min. da Economia

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 
	Info[0]: 
	txtSerial[0]: 89471_29
	txtFolio[0]: 31664



		2015-07-22T19:15:27+0100
	Bruno Dias (Assinatura Qualificada)


		2015-07-23T17:00:29+0100
	Duarte Pacheco (Assinatura Qualificada)


		2015-07-24T10:01:58+0100
	Ana Paula Pereira (Assinatura Qualificada)


		2015-07-22T19:15:32+0100
	SD-DSS Signature id-ad2044dd43fbcbbd2591d6e5da6051bc


		2015-07-23T17:01:25+0100
	SD-DSS Signature id-10821215cfad770b1298045200b0d218


		2015-07-24T10:03:37+0100
	SD-DSS Signature id-6df4c863d51eafa75e650474215f7b9d




