
                      
         

Exma. Senhora  

Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças 

e Modernização Administrativa 

  

 

Assunto: Requerimento para audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 

Fernando Rocha Andrade, com carácter de urgência. 

 
Assistimos hoje a uma proliferação de notícias, veiculadas pela comunicação social, 
relativamente a transferências de contas portuguesas para offshores que, entre 2011 e 
2014, rondaram os 10 mil milhões de euros. 
 
Em 2010, no último Governo de José Sócrates, o então Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, Sérgio Vasques, legislou no sentido de terem de ser divulgadas e reportadas as 
transferências a partir desse ano. Desde então, todos os anos os bancos comunicam ao 
fisco, detalhadamente, as transferências de dinheiro realizadas de Portugal para contas 
sedeadas em paraísos fiscais. 
 
No final de 2015, após a tomada de posse do atual Governo, o Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, ao retomar o trabalho de divulgação das 
transferências, deteta que os bancos entre 2011 e 2014 mantiveram o seu trabalho de 
reporte das transferências ocorridas para offshores, mas que o mesmo não foi alvo de 
qualquer escrutínio por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira. 
 
Durante os mandatos dos Ex-ministros das Finanças Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque 
e do Ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, ficaram por tratar cerca de 
20 declarações de instituições financeiras que representam mais de 9800 milhões de euros. 
 
Tendo detetado as referidas omissões, o Ministério das Finanças solicitou à Inspeção Geral 
de Finanças que apure o que realmente aconteceu. 
 
Face ao exposto, os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista vêm requer a 

presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, com carácter de urgência, para 



prestar todos os esclarecimentos sobre as transferências para offshores que, durante o 

governo do PSD/CDS, não foram controladas pelo fisco.  
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