
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

No início do passado mês de Julho, a Moody’s, baixou o “rating” da República Portuguesa

para níveis que o mercado denomina correntemente de “lixo”, em termos e circunstâncias

que desencadearam acesa controvérsia e fortes críticas não só em Portugal, mas por toda a

União Europeia.

1.

Na sequência dessa degradação da classificação da dívida portuguesa, outras baixas de

“rating” foram aplicadas pela mesma agência a várias outras entidades como autarquias

locais e empresas, designadamente públicas.

2.

A actuação das agências de “rating” norte-americanas é frequentemente objecto de reparos

públicos e entre especialistas em razão de alegada falta de isenção e de objectividade e, por

vezes, associados a propósitos especulativos.

3.

O caso da Moody’s foi geralmente tido como exemplarmente negativo, destacando-se as

críticas muito fortes do Presidente do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, dos

responsáveis do BCE, do Banco de Portugal e do Presidente da República Portuguesa.

4.

O Governo português, em carta do ministro das Finanças, considerou – e muito bem – que«a

análise da Moody’s é superficial, baseada mais em opinião do que em evidência e demonstra

alguma arrogância».

5.

Também nesse mesmo contexto, várias Câmaras Municipais deram conta de terem

suspendido, rescindido ou não renovado os contratos que haviam celebrado com a dita

Moody’s.

6.

Houve sinais críticos também por parte de Governos das Regiões Autónomas.7.

Para aferir do comportamento da Moody’s e outras agências de “rating”, importa conhecer e

analisar os contratos vigentes com estas que foram celebrados pelo Estado português e por

outras entidades públicas nacionais, nomeadamente Regiões Autónomas e Municípios.

8.

 Tendo presente as normas constitucionais e regimentais aplicáveis:

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Presidente

da Câmara Municipal, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, o seguinte:



Com que agências de “rating” tem o vosso Município contratos celebrados em vigor?1.

Algum foi suspenso, rescindido ou não renovado recentemente? Em que termos e com

que fundamentos?

2.

Pode facultar-nos cópia desses contratos, em particular do celebrado com a Moody’s?3.

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 14 de Dezembro de 2011

Deputado(a)s

JOSÉ RIBEIRO E CASTRO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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.
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