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Assunto: Contrato de concessão das Pousadas de Portugal

Destinatário: Min. da Economia

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República
O Grupo Parlamentar do PCP requereu ao Governo o contrato de concessão das Pousadas de
Portugal ao Grupo Pestana no início de 2010. Como o Governo, em desrespeito pela
Assembleia da República, não enviou a documentação requerida, o Grupo parlamentar do PCP
voltou a requerer o referido contrato em final de 2011. Mais uma vez não hou qualquer resposta.
Não há razão para que o Governo não forneça um contrato de entrega em concessão
património público e a única razão que poderá levar a que o contrato seja escondido é que o
Governo considere que ele é lesivo para os interesses do Estado. Se assim for é mais uma
razão para ele ser disponibilizado.
Assim, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, requer-se ao
Governo, por intermédio do Ministério da Economia, o seguinte:
1. Cópia do contrato de concessão da rede de pousadas ao Grupo Pestana;
2. Listagem das obrigações que o Grupo Pestana tem de cumprir como contrapartida da
concessão.

Palácio de São Bento, terça-feira, 27 de Janeiro de 2015
Deputado(a)s
JOÃO RAMOS(PCP)
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