
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Senhor Presidente da Parparticipadas, SGPS, SA, Dr. Bruno Castro Henriques, esteve

presente na negociação que resultou na venda do Banco Efisa à Pivot, SGPS.

É do conhecimento geral que a Pivot, SGPS aceitou comprar o Banco Efisa com a exigência de

que fosse o Estado a ficar com os possíveis futuros encargos decorrentes de dois processos

judiciais que estão em curso.

Estão em causa dois litígios, um interposto por um Fundo de Investimento sedeado nas Ilhas

Caimão, o outro de uma empresa indiana a Visesh Infotecnics, que poderão vir a custar mais 80

milhões de euros aos contribuintes, a somar aos 50 milhões de euros já suportados aquando da

venda do Banco Efisa.

Tendo o Senhor Presidente da Parparticipadas, SGPS, SA, Dr. Bruno Castro Henriques liderado

o processo de privatização do Banco Efisa, vem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao

abrigo das disposições regimentais e constitucionais, requerer os seguintes esclarecimentos:

Quais os processos judiciais em curso no Banco Efisa que não transitaram para o processo

da venda à Pivot e quais foram os critérios que permitiram que estes não tenham transitado

para a Pivot, tendo ficado sob a responsabilidade do Estado?

1.

Quias os encargos associados aos referidos processos e quais foram os critérios que

permitiram que estes não tenham transitado para a Pivot, tendo ficado sob a

responsabilidade do Estado?

2.

Qual o volume de depósitos, créditos e clientes que não transitaram para o processo da

venda à Pivot e quais foram os critérios que permitiram que os mesmos tivessem ficado sob

a responsabilidade do Estado?

3.

Quais os contratos de crédito que não transitaram para o processo da venda à Pivot e quais

foram os critérios que permitiram que os mesmos tivessem ficado sob a responsabilidade do

Estado?

4.

Palácio de São Bento, segunda-feira, 18 de Abril de 2016

Deputado(a)s

JOÃO PAULO CORREIA(PS)



____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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.


	topmostSubform[0]: 
	Page1[0]: 
	Requerimento[0]: 
	txtRequerimento[0]: X
	txtNrRequerimento[0]: 77
	txtLegRequerimento[0]: XIII
	txtSessaoRequerimento[0]: 1
	txtTipoRequerimento[0]: - EI

	Pergunta[0]: 
	txtPergunta[0]: 
	txtNrPergunta[0]: 
	txtLegPergunta[0]: 
	txtSessaoPergunta[0]: 

	ColunaMesa[0]: 
	txtDataMesa[0]: 2016-04-19
	#field[1]: 

	Assunto[0]: 
	txtAssunto[0]: Esclarecimentos no âmbito do processo de venda do Banco Efisa à Pivot SGPS.
	txtDestinatario[0]: Presidente da Parparticipadas SGPS, SA

	txtTexto[0]: 
	txtAutor[0]: 


		2016-04-18T10:41:13+0100
	Carla Correia (Assinatura Qualificada)


		2016-04-19T14:49:59+0100
	Diogo Leão (Assinatura Qualificada)


		2016-04-19T15:54:50+0100
	Florinda Veiga (Assinatura Qualificada)


		2016-04-18T10:41:17+0100
	SD-DSS Signature id-de49ece9e41cbe3cdd3822fa6fd75abd


		2016-04-19T14:51:05+0100
	SD-DSS Signature id-23f3a0e121716aab3f9ae6a5fa3c0af1


		2016-04-19T15:54:55+0100
	SD-DSS Signature id-b06825f11b7fd645acc41ed5ebfd0316




