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Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é o retrato perfeito da governação socialista: o

retrato de uma governação que não tendo realizado, nos últimos sete anos, o investimento

público reiteradamente prometido, fez do PRR, não num instrumento de transformação de

economia como se exigia, mas um mero instrumento de propaganda.

De acordo com as promessas do Governo, 2023 será o ano da verdade, com o Primeiro-Ministro

António Costa, um otimista, a assegurar que vamos conseguir executar este ano mais de 10.000

milhões do PRR, quando a nossa média histórica é de 3.000 milhões/ano!!!

No entanto são do conhecimento público as inúmeras situações, as más decisões ou mesmo

indecisões, que em nada têm contribuído para uma boa execução do PRR, de que o País tanto

carece, a bem do desenvolvimento da economia e com ela do bem-estar dos portugueses.

A título de exemplo citem-se algumas das conclusões, que a Comissão Independente para o

Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública (CIMEC),

apresentou recentemente no 2º Relatório Semestral:

“Cumpre, por último, destacar que muitas entidades adjudicantes sinalizaram a

morosidade na publicação das portarias de extensão de encargos (“demora meses, por

vezes mais de 1 ano”, nas palavras de algumas entidades adjudicantes) no âmbito dos

Compromissos plurianuais.”

“Esta circunstância é identificada, por um lado, como fator inibidor do lançamento de

procedimentos para a celebração de contratos com duração superior a um ano, com

inerentes perdas em economias de escala e eficiência.”

“Por outro, foi referenciada, em muitos casos, a perda de interesse na contratação por

parte dos operadores económicos, mormente em contexto de valores não despiciendos

de inflação.”

Sendo o Ministério das Finanças profundamente visado neste Relatório, pela demora na

publicação das portarias de extensão de encargos, inviabilizando o lançamento de concursos

pelas entidades adjudicantes públicas, em especial financiados pelo PRR.

Pergunta(s):

Face ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os



deputados abaixo-assinados do GP-PSD vêm requerer ao Ministro das Finanças, através

de V. Exa. a resposta às seguintes questões:

1- Tem o governo a noção de que com a prática referida, está a colocar em causa

nomeadamente a execução do PRR e as metas definidas para 2023 pelo Primeiro-Ministro?

2- Em nome da transparência está o Ministério das Finanças disponível para divulgar a Lista de

todos os procedimentos concursais, ventilados por entidade pública, pendente de publicação da

portaria de extensão de encargos?

Palácio de São Bento, 30 de janeiro de 2023

Deputado(a)s

PAULO RIOS DE OLIVEIRA(PSD)

MÁRCIA PASSOS(PSD)

JORGE SALGUEIRO MENDES(PSD)

AFONSO OLIVEIRA(PSD)

ANTÓNIO PRÔA(PSD)

ANTÓNIO TOPA GOMES(PSD)

CARLOS EDUARDO REIS(PSD)

PATRÍCIA DANTAS(PSD)

ALEXANDRE POÇO(PSD)

BRUNO COIMBRA(PSD)

HUGO CARNEIRO(PSD)

LUÍS GOMES(PSD)

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

NUNO CARVALHO(PSD)

PAULO MONIZ(PSD)

RUI CRISTINA(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.


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

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: X
	txtNrPergunta[0]: 1129
	txtLegPergunta[0]: XV
	txtSessaoPergunta[0]: 1

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2023-01-31
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Portarias de Extensão de Encargos
	txtDestinatario[0]: Ministro das Finanças

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2023-01-30T15:15:12+0000
	Manuela Craveiro (Assinatura Qualificada)


		2023-01-31T11:00:42+0000
	Lina Lopes (Assinatura Qualificada)


		2023-01-31T11:29:28+0000
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2023-01-30T15:44:47+0000
	Unknown signer ed7205085ed751ae7b2b8be632dabd44f829e6e7


		2023-01-31T11:30:42+0000
	Unknown signer 304f81c3ec0c2e020c86a554d0963a51d0267a70


		2023-01-31T11:59:25+0000
	Unknown signer 862051d966e7b0213a86f91cb88cd9614e999bd4




