
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 

O governo anunciou ter assinado um contrato de empréstimo no quadro do instrumento SURE -

Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, o instrumento europeu de

apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego numa situação de emergência, no

montante total de 5,9 mil milhões de euros.

Nesse anúncio o Ministro do Estado e das Finanças referiu que

«O SURE é um passo muito importante de solidariedade ao nível da União Europeia e

representa uma oportunidade única para Portugal diversificar as suas fontes de financiamento,

com condições mais favoráveis e juros mais baixos para o País».

Na altura referiu que este instrumento vai permitir o financiamento de medidas de apoio à

manutenção dos contratos de trabalho e outra despesa relativa à saúde no trabalho, no âmbito

da resposta à crise provocada pela pandemia da Covid-19.

E, ainda, que o contrato assinado já foi remetido à Comissão Europeia, estimando-se nesta

altura que cerca de metade dos fundos sejam desembolsados em 2020 (três mil milhões de

euros), diminuindo a necessidade de outras fontes de financiamento.

Dada a relevância da assinatura deste contrato e a necessidade de observância do dever de

fiscalização da ação do Governo pela Assembleia da República, os Deputados do Grupo

Parlamentar do PSD abaixo assinados, nos termos legais e Regimentais em vigor requerem,

através de Vossa Excelência, ao Senhor Ministro de Estado e das Finanças, o seguinte:

O envio do texto do supramencionado contrato.•



Palácio de São Bento, 3 de novembro de 2020

Deputado(a)s

AFONSO OLIVEIRA(PSD)

CARLOS PEIXOTO(PSD)

CATARINA ROCHA FERREIRA(PSD)

CLARA MARQUES MENDES(PSD)

LUÍS LEITE RAMOS(PSD)

HUGO CARNEIRO(PSD)

NUNO MIGUEL CARVALHO(PSD)

EDUARDO TEIXEIRA(PSD)

ANA MIGUEL DOS SANTOS(PSD)

ISABEL MEIRELES(PSD)

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

JORGE SALGUEIRO MENDES(PSD)

JOÃO GOMES MARQUES(PSD)

HELGA CORREIA(PSD)

BRUNO COIMBRA(PSD)

FERNANDA VELEZ(PSD)

JOSÉ CANCELA MOURA(PSD)

ANDRÉ COELHO LIMA(PSD)

ALEXANDRE POÇO(PSD)

ÁLVARO ALMEIDA(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)

CARLOS ALBERTO GONÇALVES(PSD)

FERNANDO NEGRÃO(PSD)

FILIPA ROSETA(PSD)

FIRMINO MARQUES(PSD)

HUGO PATRÍCIO OLIVEIRA(PSD)

ISABEL LOPES(PSD)

MARGARIDA BALSEIRO LOPES(PSD)

MARIA GABRIELA FONSECA(PSD)

MARIA GERMANA ROCHA(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

PAULO MONIZ(PSD)

PEDRO RODRIGUES(PSD)



Deputado(a)s

PEDRO ROQUE(PSD)

SOFIA MATOS(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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