
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 

A saída de Alexandra Reis do Conselho de Administração da TAP, com indemnização e em

circunstâncias mal esclarecidas de renúncia ou rescisão, seguida da nomeação para a

Presidência da Navegação Aérea de Portugal — NAV Portugal, E. P. E. (NAV, E. P. E.), e de

seguida convidada para integrar o atual governo, num período de apenas meia-dúzia de meses,

criaram uma enorme estupefação geral entre os portugueses e carecem imperativamente de

esclarecimento cabal, importando conhecer os factos, os montantes envolvidos, e as

responsabilidades dos decisores envolvidos em tão conturbado e obscuro processo.

Requer-se: Despacho de nomeação de Alexandra Reis para a presidência da Navegação Aérea

de Portugal — NAV Portugal, E. P. E. (NAV, E. P. E.), e o Parecer da CRESAP.

Palácio de São Bento, 28 de dezembro de 2022

Deputado(a)s

PAULO RIOS DE OLIVEIRA(PSD)

MÁRCIA PASSOS(PSD)

JORGE SALGUEIRO MENDES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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