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Queixas aoo Curador doo Beneficiárioo
Balaanço a 30-abril-2016

Quueixas apresenntadas

O ritmo mensall de apresentaçção de queixas
mantem-se
m
num
m nível elevado,, mais do dobroo
verificado
v
na méédia de 2015.

Entidades que apresenttaram queixa

As
A empresas e oos consultores, neste caso porr
si e em nome ddaquelas, são au
utoras de 73%
das
d queixas apre
resentadas.
As
A queixas apreesentadas directtamente pelas
empresas têm vvindo a evidencciar-se
crescentemente como as mais expressivas.

Âmbito
Â
temáttico das queixxas apresentad
das

No domínio tem
mático da comp
petitividade e
in
nternacionalizaçção inserem-se
ap
proximadamentte 55% das queixas
ap
presentadas.
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Objeto ddas queixas appresentadas

O incumprimentto dos prazos fixados
f
na
reegulamentação ou previstos nos
n avisos
coonstitui a princcipal motivaçãoo para a
ap
presentação dee queixas

Tratamennto das queixaas recebidas

Poor força da vacaatura do cargo de Curador doo
Beeneficiário manntém-se inalteraado o
qu
uantitativo de pprocessos conclluídos, cujo
peeso relativo tennde consequenttemente a
diminuir uma veez que se mantém elevado o
rittmo de receçãoo de queixas.
Ass queixas com aanálise prelimin
nar realizada e
as que aguardam
m decisão repreesentam no seu
coonjunto 30,3%.

Coonclusões emittidas sobre ass queixas recebidas

O balanço das coonclusões da an
nálise das
qu
ueixas apresenttadas mantém-sse inalterado
poor força da vaca
catura do cargoo de Curador doo
Beeneficiário.
44
4,2% das queixxas analisadas deram
d
origem a
um
ma recomendaçção formal do Curador
C
do
Beeneficiário ou o órgão de goveernação visado
accolheu a reclam
mação formuladda.
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