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Assunto: CritériosdeaprovaçãodosGabinetesdeInserçãoProfissionalno DistritodeViseu

Destinatário:MinistrodoTrabalhoedaSolidariedadeSocial

Exmo Sr. Presidente da Assembleia da República

o desemprego não pára de aumentar em Portugal, colocando problemas sociais que
implicam medidas de proximidade e a mobilização dos diferentes agentes,
designadamente autarquias, para o combater.

Como todos reconhecemos, são as autarquias as instituições de proximidade a que os
cidadãos recorrem quando se confrontam com algum problema, ocorrendo
normalmente nesta proximidade a resposta aos anseios.

Foi com este sentir que as autarquias do Distrito de Viseu concorreram à instalação
dos Gabinetes de Inserção Profissional que têm por objectivo "apoiar jovens e adultos
desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou
reinserção no mercado de trabalho, em estreita colaboração com os Centros de
Emprego do IEFP".

Verifica-se que concorreram à Instalação de Centros de Inserção Profissional todas as
autarquias do Distrito de Viseu, à excepção de Tondela e S. Pedro do Sul que têm
Centro de Emprego.

Estranha-se a forma como a selecção decorreu, pois verifica-se que todas as
autarquias PS, Resende, Cinfães, Tarouca e Mortágua foram contempladas, para além
de Armamar (PSD) em que houve só uma candidatura, Viseu e Sátão.

Nos restantes Concelhos, todas as autarquias foram preteridas tendo sido
contempladas, na esmagadora maioria dos casos, Juntas de Freguesia conotadas com
o Partido Socialista ou instituições com dirigentes conhecidos pela sua simpatia com
este partido.
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Estranham-se estas opções, até porque a maioria das Câmaras ofereciam condições
logísticas para a criação destes gabinetes, bem como a "pontaria" de escolher a dedo
instituições em que saíssem beneficiados protagonistas conotados com o PS.

Face às dúvidas que este processo suscita, importa esclarecer a forma como estas
instituições foram escolhidas, pelo que se solicita ao Senhor Ministro do Trabalho e da
Solidariedade Social o seguinte esclarecimento:

Que critérios objectivos levaram à exclusão de autarquias como Vouzela,
Oliveira de Frades, Santa Comba Dão, Carregal do Sal, Nelas, Mangualde,
Penalva do Castelo, Vila Nova de Paiva, Castro Daire,. Moimenta da Beira,
Tabuaço, S. João da Pesqueira, Lamego, Penedono e Sernancelhe da instalação
de Gabinetes de Inserção profissional?

Palácio de São Bento, 14 de Maio de 2009.

Os Deputados

L, (7
António Almeida Henriques

Carlos Miranda

\-\{\(U'- 6lVl ~ 'it L

Helena Oliveira


