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O Sr. Presidente (Fernando Negrão): — Boa tarde, Sr.as e Srs. 

Deputados, temos quórum, pelo que vamos dar início à nossa reunião da 

Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo 

Banco e imputadas ao Fundo de Resolução. 

 

Eram 14 horas e 36 minutos. 

 

Estão a participar por videoconferência nesta reunião as Sr.as e Srs. 

Deputados Ana Paula Vitorino (PS), Cecília Meireles (CDS-PP), Eduardo 

Barroco de Melo (PS), Fernando Anastácio (PS), Fernando Paulo Ferreira 

(PS), Jamila Madeira (PS), Joana Sá Pereira (PS) e Sofia Matos (PSD), o que 

reforça o quórum já aqui representado por quatro forças políticas. 

Esta reunião, conforme verificaram, com certeza, na ordem de 

trabalho, é para votarmos uma proposta, que existe, relativa à suspensão dos 

trabalhos. 

Numa comissão de inquérito não basta a quantidade, é importante a 

qualidade do trabalho que produzimos e a qualidade desse trabalho traduz-

se na necessidade de termos as pessoas presentes na Comissão e fazermos 

audições presenciais. 

É muito diferente fazer uma audição presencial de uma audição por 

videoconferência, como todos nós imaginamos e outros sabem, e a natureza 

desta «exige» que as audições sejam o mais possível presenciais. 

Nesse sentido, há uma proposta de que seja prorrogado o prazo…  

Prorrogado, não, há um novo prazo, porque há aqui um intervalo de dois dias 

em que o prazo de funcionamento da Comissão conta. Portanto, é proposta a 

suspensão pelo prazo de 15 dias dos trabalhos da Comissão. 

Vamos, portanto, votar a proposta. 

 

Submetida à votação, foi aprovada por unanimidade. 
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Está aprovado este novo prazo de suspensão dos nossos trabalhos por 

15 dias. Em princípio, está tudo organizado para que esta proposta seja 

votada hoje no Plenário, juntamente com o resto das votações. 

Não sei se algum dos Sr.as e Srs. Deputados quer intervir? 

Sr. Deputado Duarte Pacheco, faça favor. 

 

O Sr. Duarte Pacheco (PSD): — Sr. Presidente, são duas questões 

laterais, que não têm a ver com a decisão que acabámos de tomar. 

Dois pedidos: toda a informação que está a ser recebida está a ser 

enviada, de acordo com a informação que tive dos meus colegas, apenas para 

os membros efetivos da Comissão. Pedia que esse envio fosse alargado aos 

membros suplentes, porque, pelo menos no nosso caso, sinceramente, não 

fazemos distinção entre uns e outros, mesmo depois para as audições. Essa é 

a primeira solicitação que temos a fazer. 

A segunda solicitação é que a todos os Srs. Deputados pudesse ser 

dada a password de acesso aos documentos confidenciais, assumindo cada 

um, naturalmente, as responsabilidades da manutenção da confidencialidade 

dos documentos a que tenha acesso. 

 

O Sr. Presidente: — Sr. Deputado, tem toda a razão. 

O que aconteceu é que nós quisemos fazer uma experiência, primeiro 

com os Deputados efetivos das comissões, para ver se as coisas estavam, de 

facto, a funcionar, e estão a funcionar bem, efetivamente. Agora, vamos 

incluir também os membros suplentes no envio da documentação e vamos 

também, obviamente, dar as passwords para poderem consultar os respetivos 

documentos. 

Alguém mais quer intervir? 
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Pausa. 

 

Não havendo mais intervenções, podemos dar por encerrada a reunião. 

Muito obrigado, Srs. Deputados, e resto de boa tarde. 

 

Eram 14 horas e 40 minutos. 

 

A DIVISÃO DE REDAÇÃO. 


