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Assunto: Relatório e Contas de IAPMEI,AICEP, ITP e Adl

Destinatário: Ministro da Economia, Inovação e Desenvolvimento

Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia da República

No âmbito das actividades desenvolvidas pelos diversos institutos e agências tutelados

pelo Estado, quatro deles têm elevado interesse para a Comissão de Assuntos

Económicos, Inovação e Energia e, em particular, no momento difícil que

atravessamos, a saber:

IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação;

AICEP -Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal;

ITP -Instituto do Turismo de Portugal;

Adl - Agência de Inovação.

Na sua qualidade de entidades tuteladas pelo Estado, e perante a sua obrigatoriedade

de transparência e serviço público, muito temos estranhado que não tenhamos sido

capazes de consultar os respectivos relatórios de contas através dos seus sítios na

internet, ou, no caso da Adl, podendo apenas consultar, como último ano disponível, o

ano de 2008, e, no caso do ITP, apenas é possível a consulta a uma apresentação

sumária das contas (balanço e demonstração de resultados), sem qualquer informação

detalhada ou disponibilização de mapas anexos explicativos.
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Nas referidas situações, para além da consulta à respectiva página na internet, o

contacto telefónico por mais que uma vez também não surtiu qualquer efeito - isto é,

também por esta via não foi possível identificar páginas online onde estariam

acessíveis tão importantes documentos.

Mais estranho ainda é o facto de termos a AICEP, enquanto entidade promotora das

exportações enquanto "motor" do crescimento do país, sem ter sequer contas

aprovadas, pelo menos desde 2007. Foi o próprio Presidente da AICEP a confirmar

que as respectivas contas estão por aprovar, pelo Ministério das Finanças, sem que

exista, à data, qualquer motivo que o justifique.

No âmbito de uma total e completa transparência, estamos em crer que é fundamental

que entidades como as citadas sejam um exemplo para a sociedade e lideres nas

melhores práticas de gestão.

O país, no seu todo, mas em particular o seu sector empresarial, com destaque para as

pequenas e médias empresas, carece de entidades públicas capazes, transparentes, e

que, acima de tudo, prestem contas pela sua actuação.

Os princípios de boa gestão do Sector Empresarial do Estado não se podem reduzir a

meras análises estatísticas de quantas empresas prestam contas e que percentagem

de informação relevante é disponibilizada. É fundamental que se rejam pela bitola das

melhores práticas empresariais e que implicam, naturalmente, que os Relatórios e

Contas existam, sejam o mais elucidativos possível, que não pequem por defeito na

quantidade de informação disponibilizada, e que, em particular para as empresas e

entidades do Estado mais relevantes, sejam apresentados quanto antes, de

preferência cumprindo os habituais calendários anuais de apresentação de contas

suficientemente detalhadas.

Assim, vimos requerer junto de Vossa Excelência, nos termos regimentais, que, quanto

antes, nos sejam disponibilizados os relatórios de contas detalhados das referidas

entidades (relativos aos anos 2007, 2008, 2009 e 2010, neste último caso logo que

disponíveis), bem como, para que todo e qualquer cidadão as possa consultar, que

sejam dadas instruções no sentido de tal informação ser disponibilizada nas
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respectivas páginas online o mais brevemente possível.

Palácio de São Bento, 27 de Janeiro de 2011


