
PCPquerouvir
noParlamento
consultor sírioque
alertouparaosswaps

Empresaspúblicas
RaquelAlmeidaCorreia
Director daStormharbour
contratada peloGoverno
para avaliar derivados
será ouvido hoje Audição a
BragaLino já foi agendada

O Partido Comunista Português
PCP requereu ontemumaaudição
parlamentar ao ex quadro da Gold
man Sachs que nos últimos cinco
anos desenvolveucontactos comdi
ferentes entidades públicas sobre o
temados swaps Face a este pedido
ospartidosdecidiramsolicitar infor
mações adicionais a JaberG Jabbour
paraavaliaremo interesse emo cha
mar à comissão de inquérito
Paulo Sá deputado comunista

afirmou ao PÚBLICO que o partido
solicitou a audição na sequência
das notícias publicadas e visto que
são referidos contactos comdiversas
empresas públicas e entidades go
vernamentais acrescentando que
entende queestesfactosnãopodem
ser ignorados pela comissão e que
deverá ser ponderada a audição
O requerimento foi apresentado

na reunião decoordenadoresdaco
missão de inquérito aos swaps que
decorreu durante a tarde de ontem
MarianaMortágua do Bloco deEs
querda BE explicou que consi
derou se prudente aceder a alguma
informação que possa ser relevante
paraacomissão e depois daanálise
a essa informação será ponderada
a vinda de Jaber G Jabbour à co
missão JáoPSDconfirmouque foi
solicitado que fosse enviada docu
mentação eque depois a comissão
avaliará novamente o assunto

OPÚBLICOnoticiou ontemque o
consultor de origem síria iniciou em
Julho de 2009 contactos com em
presas doEstado ecomoMinistério
das Finanças naaltura sob governa
ção do PS com o intuito de apre
sentar os serviços de uma empresa
de consultoria que fundou quando
deixou a Goldman Sachs
Na sequência dessas interacções

que envolveram muitas outras en
tidades como a Agência de Gestão
daTesouraria e daDívida Pública o
Banco de Portugal eo FundoMone
tário Internacional eque passaram
pelo anteriore pelo actualGoverno
PSD CDS Jaber G Jabbour foi aler
tando para os riscos dos swaps
EmAbril o consultor contactou

o Parlamento disponibilizando se
para ser ouvido sobre o tema No
entanto nenhum partido tinha soli
citado ainda uma audição Também
Paulo Braga Lino que foi afastado
do cargo de secretário de Estado na
sequência desta polémica por ter
sido director financeiro daMetro do
Porto tinha pedido para ir à comis
são e só agora ficou decidido que
será ouvido a 22 de Outubro
As audições vão recomeçar hoje

comodirectordaStormharbour a
consultora contratadapara avaliar os
swaps PauloGray será ouvido pelas
10h Amanhã será a vez de António
Vieira Monteiro presidente do San
tander Totta que está emlitígio com
o Estado pornão ter sido aindapos
sível chegar a um acordo em relação
ao cancelamento dos derivados que
vendeu Para os dias8e9deOutubro
estãoagendadas as audições aos rela
toresdas auditoriasàDirecção Geral

doTesouro eFinanças eàInspecçãoGeral das Finanças Paulo Magina
ex administradorda CP seráouvido
no dia seguinte
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