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Assunto:Proe;rama de apoios ao Sector Têxtil

Destinatário:
Ministro da Economia e da Inovação

daAssembleia
daRepública
Exm.g Sr.Presidente

Na passada segunda-feira, 26 de Janeiro, no programa de televisão "Prós e Contras", da
RTP, tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro da Economia e da Inovação,
Manuel Pinho, a afirmar que já estava negociado um programa de apoio dirigido à
Indústria Têxtil portuguesa, semelhante ao lançado pelo governo para a Indústria
Automóvel.
Tendo sido estabelecidos contactos com os representantes do sector e considerando que
no fim de 3 dias de pesquisas nos sítios da internet, quer do governo quer das instituições
públicas que regem os apoios à indústria portuguesa (IAPMEI, AICEP, etc), não foi
encontrada qualquer prova da afirmação do Senhor Ministro, permitimo-nos deduzir que
o Sr. Ministro Manuel Pinho faltou à verdade.

1

ASSEMBLEIA
DAREPÚBLICA·

PALÁCIO
DES.BENTO ·

1249-068
LISBOA ·

TEL.213919000 ·

FAX213917443

a

ASSEMBLEIA

o ...

......

DA REPÚBLICA

GRUPOPARLAMENTAR

Contudo, e por não querermos ser injustos para com o Senhor Ministro, ao abrigo da
alínea e) do artigo 156.° da Constituição da República Portuguesa e da alínea d) do n.ol
do artigo 4.° do Regimento da Assembleia da República, solicitamos que através de
Vossa Excelência, o Senhor Ministro da Economia e da Inovação responda às
seguintes questões:
1. Quando e onde foi criado o programa de apoio à lndustria Têxtil por este
governo?
2. Onde pode ser consultado e como pode ser acedido pelas empresas?
3. Quando entra em vigor e durante quanto tempo podem as empresas
candidatar-se aos apoios?
4. Em que consistem os apoios?
5. Quais as reivindicações apresentadas pelos representantes patronais e
sindicais?

Paláciode S. Bento,29 de Janeiro de 2009.
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