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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Chama a atenção para o importante papel da Fundação que contribui para melhorar o 
desenvolvimento do capital humano nos países parceiros; congratula-se, neste contexto, 
com o cumprimento dos objetivos do programa de trabalho, como demonstra o aumento 
do número de realizações no domínio empresarial em 2012, detalhadas no relatório anual 
de atividades; reconhece a ênfase colocada na atividade da Fundação sobre as questões 
importantes do emprego dos jovens e a concessão de uma atenção renovada à educação e 
à formação profissional, a dimensão das competências das PME e aos processos de 
migração; 

2. Exprime a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas ter declarado legais e 
regulares as operações subjacentes às contas anuais da Fundação relativas ao exercício de 
2012;

3. Congratula-se pelo facto de o nível global de dotações autorizadas ter permanecido num 
nível elevado (99,9%) em 2012, o que é indicativo de um planeamento orçamental 
adequado; congratula-se pelo facto de o nível de realizações concluídas estar em 
consonância com o orçamento da Fundação; 

4. Congratula-se com as medidas tomadas pela Fundação em resposta às preocupações 
levantadas sobre a falta de política de tesouraria e a transparência dos processos de 
recrutamento; 

5. Verifica com preocupação que, segundo as Contas Anuais da Fundação, a situação 
problemática das instalações da Fundação continuou por resolver em 2012, apesar das 
medidas de prevenção e atenuação implementadas;  congratula-se com a celebração de um 
acordo com as autoridades regionais em 2013, o que garante a continuidade das atividades 
da Fundação para o período 2013-2015. 


