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O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
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S/296/2021/XII

Assunto: Requerimento ao Governo Regional dos Açores

Nos termos do n.° 1 e n.° 2 do art.° 182 do Regimento da Assembléia Legislativa

da Região Autônoma dos Açores, o Grupo Parlamentar do PS/Açores entrega à

Mesa da Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores e a V. Exa.,

para efeitos de admissão, perguntas com pedido de resposta escritâ dirigidas ao

Governo Regional dos Açores.

Ponta Delgada, 3 de agosto de 2021

Com os melhores cumprimentos

O Presidente do Grupo Parlamentar

Vasco Alves Cordeiro

Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores

Rua Marcelino Lima, 9900-858-Horta

Tel. 292 207 640 • Fax 292 391 086 • emall gppsia^alra.pt

wwv/.psacores.org • www.jsacores.org

E/2434/2021 Proc.º 054.02.00/45/XII 03/08/2021  



GRUPO
PARLAMENTAR

Partido Socialista
AÇORES

REQUERIMENTO

Atraso superior a sete meses na aprovação do

Programa de Manutenção do Emprego II

Considerando o impacto econômico e financeiro provocado pela pandemia de COVID-19 nas

empresas regionais, devido às restrições do normal funcionamento da atividade comercial;

Considerando que as empresas tiveram de recorrer a financiamentos bancários para assegurar

a manutenção dos postos de trabalho e a tesouraria necessária para suportar despesas

correntes;

Considerando a importância de medidas de apoio às empresas, como o Programa de

Manutenção do Emprego, que permite "converter parte do crédito obtido pelas empresas,

através de linhas específicas COVID-19, em subvenção não reembolsável em função da

manutenção do nível de emprego dessas entidades";

Considerando que o Programa de Manutenção do Emprego II (PME II), foi aprovado e

regulamentado pela Resolução do Conselho do Governo n.^ 296/2020. de 24 de dezembro:

Considerando que, desde a abertura da entrega de candidaturas pelas empresas regionais já

decorreram pelo menos sete meses de análise, em alguns casos, sem que a entidade

competente pela aprovação - Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade,

tenha emitido qualquer resposta ou notificação;

Considerando que a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores manifestou, recentemente,

preocupação com os atrasos verificados na análise e aprovação de medidas de apoio às

empresas, em particular no que se refere ao Programa de Manutenção do Emprego II;

Considerando, por fim, que os atrasos na aprovação dos apoios e incentivos condicionam o

normal funcionamento da atividade empresarial e reduzem a capacidade de investimento e de

contratação das empresas, devido à falta de liquidez e previsibilidade;
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Assim, nos termos regimentais aplicáveis, vem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos

Açores, através dos Deputados abaixo assinados, questionar o Governo Regional dos Açores,

sobre o seguinte:

1. Qual o número de candidaturas efetuadas ao PME II - Programa de Manutenção do

Emprego II, bem como o prazo decorrido desde a receção da candidatura, no e-mail

da DRAIC,até à aprovação final e respetiva comunicação às empresas?

2. Quantos técnicos da DRAIC estão afetos à análise e verificação das candidaturas ao

Programa de Manutenção do Emprego II?

3. Qual o motivo que justifica um atraso superior a sete meses na análise e aprovação

das candidaturas ao Programa de Manutenção do Emprego II?

Horta, 03 de agosto de 2021

Os Deputados

Carlos Silva

Sérgio Ávila

Francisco César
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vs HcJ MJc

José Ávila

Miguel Costa

Rui Anjos


