
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. mo  Sr.º Presidente da Assembleia da República 

As vendas da Tranquilidade e da Açoreana à Apollo foram publicamente divulgadas com um

grau de detalhe muito insatisfatório, tendo em conta o volume de informação para poder avaliar

o respeito pelo interesse nacional nesses processos de venda.

Ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais em vigor e tendo em conta a aquisição

pela Apollo, da Tranquilidade Seguros e da Açoreana, o Grupo Parlamentar do Partido

Comunista Português vem por este meio solicitar a V. Exa se digne requerer ao Governo os

seguintes documentos:

1. Todos os contratos referentes ao processo de venda da Tranquilidade e da Açoreana, bem

como documentos anexos ou relacionados com a alienação e compra.

2. Todos os dados relativos a transações comerciais que tenham efectivamente tido lugar,

nomeadamente transações financeiras entre o comprador e o vendedor.

Palácio de São Bento, quinta-feira, 14 de Abril de 2016

Deputado(a)s

MIGUEL TIAGO(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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.
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