
Deputadosquerem
estender inquérito
aos swapspor
mais trêsmeses

Empresaspúblicas
RaquelAlmeidaCorreia
Extensãodoprazoserá
votada amanhã Já há
audiçõesmarcadasaté 22de
Outubro UTAOvai analisar
liquidaçãodecontratos

Acomissãoparlamentar deinquérito
aosswapspoderá ser prolongadapor
mais trêsmeses O pedido de exten
são do prazo vai ser votado em ple
nárioamanhã demodoa concretizar
todas as audições já agendadas e as
que ainda estão por calendarizar e
tambémporque foi pedida àUnidade
TécnicadeApoioOrçamental UTAO
uma análiseà liquidação antecipada
decontratos levada acabo peloactu
al Governo no início deste ano
As comissões parlamentares de

inquérito têm por regra a duração
de 90 dias embora o prazo possa
ser alargado por mais três meses
Ontem o presidente da comissão
explicou que há um propósito de
não retardar mas de desenvolver
os trabalhos com eficácia suficien
te Jorge Lacão PS acrescentou
porém que pode não vir a ser ne
cessariamente imperativo que utili
zemos todo esse prazo
Depois de terouvidomais de uma

dezena de responsáveis entre Junho
e Setembro a comissão regressou
ontem aos trabalhos coma audição
ao director da Stormharbour acon
sultora contratada peloGovernopara
avaliar a apoiar a renegociação dos
swaps subscritospor empresaspúbli
cas eque acumularamperdaspoten
ciais de 3300milhões de euros
PauloGrayafirmouqueo trabalho

deassessoria sebaseou naavaliação
reestruturação e simplificação das
carteiras das empresas do Estado
Procedemos à avaliação profunda
à classificação por grau de comple
xidade e à recomendação de elimi
nação de todas as transacções que
eram complexas referiu
Hoje será a vez deAntónioVieira

Monteiro presidente doSantander
Totta E para os dias 8 e 9 de Outu
bro estão agendadas asaudições aos
relatores das auditorias à Direcção
Geral do Tesouro e Finanças e à Ins
pecção Geral das Finanças pedidas
em Maio pela ministra Maria Luís
Albuquerque Recorde se que a au
ditoria àúltimaentidade revelouque
foramdestruídos papéisde trabalho
que estavam associados a relatórios
sobre empresas públicas incluindo
análises aosderivadoscontratados
Dois dos responsáveis que foram

afastadospeloGoverno tambémvão
ser ouvidos O primeiro será Paulo
Magina ex administradordaCPque
era vogal da Entidade de Serviços
PartilhadosdaAdministração Públi
ca quando foi demitido no dia 10 E
PauloBraga Lino queera secretário
de Estado e saiu do cargo por ter si
do director financeiro da Metro do
Porto tem audição agendada para
22 deOutubro
Estão ainda agendadas as presen

ças para 15 de Outubro de Alberto
AlmeidaDiogo antigo director finan
ceirodaRefer e actual administrador
daempresa e deAlfredoVicente Pe
reira que foi vice presidente da ges
tora ferroviária nacional até 2010
Na terça feira oPartidoComunista

Português PCP requereuque Jaber
G Jabbour oex quadrodaGoldman
Sachs que teve interacções com di
ferentes entidades públicas sobre o
tema dos swaps desde 2009 fosse
ouvido na comissão de inquérito
Na sequência das notícias avança
das pelo PÚBLICO sobre estes con
tactos os partidos decidiram pedir
informações adicionais aoconsultor
de origem síria para decidir sobre a
sua ida ao Parlamento
Opedidodeextensãodo inquérito

tambémestá relacionadocomo fac
to de a comissão pretender ouvir os
bancos envolvidosnapolémicaeain
danão ter tido resposta aos convites
por se tratardeentidades estrangei
ras nãopodem ser intimadasa com
parecer Além disso foi aprovado
ontemum requerimentodoBlocode
Esquerda paraque aUnidadeTécni
ca de Apoio Orçamental analise os
impactos da liquidação antecipada
decontratos promovidapeloactual
Governo no início do ano
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