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Assunto: Investigação à origem de fundos investidos por Álvaro Sobrinho em empresas cotadas

Destinatário: Comissão do Mercado de Valores Imobiliários

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República
Exmo. Senhor Presidente da CMVM,
Sendo que é público que estão em curso investigações que envolvem, entre outros, Álvaro
Sobrinho ex Presidente do BESA, e tal como é público pela auditoria do Banco de Portugal
existe um volumoso montante de capitais que foram desviados do Banco Espírito Santo Angola
durante a presidência do Dr. Álvaro Sobrinho e que estão agora sob investigação.
Tendo sido tornadas públicas operações financeiras de empresas lideradas ou detidas pelo
referido ex Presidente do BESA, em particular o anunciado reforço da posição do Dr. Álvaro
Sobrinho na SAD do SCP, cotada e sob escrutínio e avaliação da Comissão de Mercados e
Valores Mobiliários
Tendo em conta que, recentemente, vários ex Administradores do BES foram alvo de um arresto
de forma a garantir o conjunto de bens ficará retido, se necessário, para servirem como
colateral, a fim de suportar os prejuízos causados pelo colapso do BES.
Sabendo que o Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ao colapso BES deixa bem
claro a gravidade dos problemas no BESA, o desconhecimento do destino das verbas
extraviadas e a sua influência na falência do BES.
Venho por este meio colocar as seguintes questões:
1. Os movimentos financeiros e investimentos feitos pelo Dr. Álvaro Sobrinho mereceram da
parte da CMVM algum rastreio no que diz respeito à origem desses capitais?
2. Está a CMVM disposta a verificar e seguir o rasto e a origem das verbas utilizadas por
empresas detidas ou geridas pelo Dr. Álvaro Sobrinho na aquisição ou investimento em
empresas em Portugal, cotadas ou não?

Digitally
signed by
Florinda
Duarte
Marques
Veiga
Date:
2015.06.24
2015.06.25
15:26:39
12:13:30
+01:00
Reason:
Location:

Dua
Flori

Palácio de São Bento, quarta-feira, 24 de Junho de 2015
Deputado(a)s
DUARTE MARQUES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.

