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Assunto: Trabalhadores da Açoreana

Destinatário: Min. das Finanças

Ex. mo Sr.º Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
1) No dia 20 de Dezembro de 2015, Governo e Banco de Portugal decidiram vender a actividade
do Banif e da maior parte dos seus activos e passivos ao Banco Santander Totta.
2) Uma vez que o Santander não adquiriu os 48% da Açoreana (detidos pelo Banif), os mesmo
passaram para um veículo financeiro do Estado, sendo que os demais 52% estão na posse de
uma holding da família Roque.
3) O processo de venda em curso da Açoreana incide não apenas nos 48% que pertenciam ao
Banif mas também sobre os 52% que estão nas mãos da Rentipar (holding da família Roque).
4) As propostas actualmente em cima da mesa para a aquisição da Açoreana, estão a ser
avaliadas pelo assessor financeiro da operação, o Citibank sob alçada da Autoridade de
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.
5) Recentemente o Grupo Parlamentar do CDS-PP recebeu em audiência representantes dos
trabalhadores da Açoreana que manifestaram a sua preocupação com a ausência de
informação acerca do futuro dos 700 postos de trabalho da seguradora.

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas
regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da
República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro das
Finanças, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,
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resposta às seguintes perguntas:
1) Está em condições de assegurar que todos os 700 postos de trabalho estarão assegurados
independentemente de quem venha a ser o comprador da Açoreana?
2) Quais as garantias que pode dar aos trabalhadores de que não perderão os seus postos de
trabalho com esta operação de venda?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 29 de Janeiro de 2016
Deputado(a)s
CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)
JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)
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