
Lucros de nove milhões
para deputados
com empresas privadas
Negócios Facturação das sociedades em que os deputados têm participações ou em que exercem cargos de admi
nistração ultrapassou os 111 milhões de euros em 2009 Quase um terço das 73 empresas ligadas a parlamentares
teve prejuízos neste período Desde casas de apostas restaurantes e laboratórios há de tudo um pouco
JOÃO CRISTÓVÃO BAPTISTA

As empresasprivadas emqueosdeputados
detêmparticipações porquotas ouacções
ouemqueexercemum cargo de gestãoob
tiveram lucros superiores a 9 2 milhões de
euros Deacordo com as informações reco
lhidas pelo DN obtidas através do cruza
mento dos dados disponibilizados pelos
próprios parlamentares àAssembleiada
República e aoTribunalConstitucional re
gisto de interesses e declarações de rendi
mentos respectivamente há 73 empresas
que têm nos seus órgãos sociais na lista de
accionistas ou no grupo de sócios e pro
prietários o nome de41 deputados Segun
do as contas destas empresas relativas a
2009 a que oDNteveacesso a facturação
ultrapassa os 111 milhões de euros
Não existe qualquer ilegalidade ou in

compatibilidade entre o
exercício do cargo
de deputado e a
participação
em empre
sas O Es

tatuto dosDeputados impedeapenas os ti
tulares de mandatos parlamentares de
exercer cargos de gestão em empresas pú
blicas ou maioritariamente participadas
pelo Estado ou dedetermais de 10 do ca
pital social deentidadesprivadas que assi
nem contratos públicos
Ao todo são 36 as empresas a que estão

directamente ligados deputados que co
municaram ter obtido lucros num valor to
tal de 9 286 milhões de euros Entre as so
ciedades com resultados líquidosmais ele
vados destaca se aRevigrés Esta empresa
de revestimentos que tem como uma das
gerentes a deputada do

PSDMariaPaula Cardoso comuma quo
ta novalor de 125mil euros obteve um lu
cro de 4 12milhões de euros em2009
No grupo de deputados com interesses

em empresas combons resultados finan
ceiros destaque ainda para LuísMenezes
do PSD O filho do ex lídersocial democra
ta Luís Filipe Menezes émembro embora
não remunerado do conselho deadminis
tração de três laboratóriosde análises clíni
casque em2009 obtiveram lucros globais
de 1 9milhões de euros
De acordo com a informação declarada

pelo próprio o socialista João Soa
res temumapartici
pação de 6 no

ColégioModer
no gerido pela
família Soares e
que teve lucros
de 1 3milhões de
euros em2009 Já
a colegade

bancadaHortenseMartins é gerente sem
direito a remuneração da Investel Uma
empresa de investimentos hoteleiros que
de acordo com os dados a que o DN teve
acesso registouproveitos de quase 200mil
euros em2009

Prejuízos superiores a quatro milhões
Contudo da lista de empresas que o DN
analisou pelas suas ligações aparlamenta

res há a assinalar quenemtodas
obtiveram lucros no seu
último exercício Na

verdade
quase
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umterço 32 registoumesmo prejuízos
que em2009 ascenderam no seuconjun
to a4 37milhõesdeeuros
Neste grupo sobressai a DST SGPS uma

empresa de gestão de participações sociais
Contando como deputado socialistaJosé
Lello entre osmembrosdo conselho de ad
ministração segundo registo de interesses
dopróprio esta empresaobteve em2009
um resultado líquido negativo de 732 mil
euros Também a farmácia que pertence a
ClaraCarneiro do PSD registouneste pe
ríodo um resultado líquido negativo de
59 mil euros apesarde as vendas terem as
cendido a 1 58milhões de euros
Menos dores de cabeça terão osdeputa

dos sociais democratas Carlos CostaNeves
eMiguelMacedo já que as empresas em
que têm participações obtiveram resulta
dos líquidos nulos ou seja zero euros
Doponto de vista do tipo de actividade o

leque das empresas emque os deputados
têmparticipações émuitovariado Além
das habituais sociedades de advoga
dos há 69 juristas no Parlamento e
das empresasde construçãocivil
de investimentos imobiliários
ou de consultoria há ainda
umamão cheiadenegócios
que àprimeira vistapare
cemdesajustadosdavisão
queoscidadãoscomuns têm
dosdeputados
Jorge Costa do PSD é por

exemplo detentorde25 de
uma empresa de constru
ção civil a Cajs do
Porto Jáo so
cialista

João Serrano é detentor de uma pequena
participação 0 1 numacasade apostas
aCasadaSorte emLisboa Porseu turno a
também socialistaMariaHelena Rebelo é
dona de um terço de um restaurante o
FrangodoBosque JáFernandoRibeirodos
Reis do PSD temuma participação no ca
pital daGásdome uma empresa especiali
zadaemgazesmedicinais enquantoPedro
Soares do Bloco de Esquerda é dono de

metade de um centro

de estudos eocupação
de tempos livres em
Braga
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