
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 

É do conhecimento público que Sérgio Figueiredo foi contratado para a função de assessoria em

matéria de políticas públicas pelo Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina. É igualmente do

conhecimento público que, nos últimos dias, terá renunciado ao cargo que iria ocupar, fruto da

pressão e indignação públicas, nomeadamente no âmbito do próprio Ministério das Finanças.

Após ter sido noticiada a referida contratação, multiplicaram-se na imprensa e nas redes sociais

notícias de relações profissionais/ financeiras passadas entre os dois protagonistas, no âmbito

da sua posição ocupada em diferentes instituições portuguesas.

Entre estas relações noticiadas encontram-se a contratação da empresa de Sérgio Figueiredo (e

da namorada) pela Câmara Municipal de Lisboa, pelo valor de 30 mil euros, para promoção de

determinados eventos, a contratação de Medina para comentador na então TVI24 (cujo diretor

de informação era Sérgio Figueiredo) e até a contratação, pela Câmara Municipal de Lisboa, de

uma empresa do filho de Sérgio Figueiredo, que terá faturado cerca de 350 mil euros, também

com o objetivo de patrocínio de determinado evento.

Num dos casos, pelo menos, é também noticiado que se tratou de uma contratação relâmpago,

por ajuste direto e sem análise prévia do mercado, o que, dado o contexto relacional, levanta

dúvidas fundadas em termos de transparência e idoneidade no uso e aplicação de recursos

públicos. Importa, também, esclarecer se foram só estes os contratos celebrados ou se houve

outros, com que valores e qual a prestação de serviços em causa.

Atendendo à circunstância de que se trata de dinheiro público e que a administração pública

está sujeita ao princípio da transparência e de informação aos cidadãos, é fundamental que a

Câmara Municipal de Lisboa preste, o quanto antes, os esclarecimentos devidos.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa e da alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República, vem

o signatário, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

requerer as seguintes informações e documentos ao Exmo. Presidente da Câmara da Lisboa:

- Durante os mandatos de Fernando Medina, enquanto Presidente da Câmara de Lisboa,

quantos contratos foram celebrados entre Sérgio Figueiredo, algum familiar seu ou alguma

empresa em que este ou algum familiar seu tenha participações sociais e a Câmara Municipal



de Lisboa?

- Requer-se ainda informação sobre a natureza e valores dos contratos em causa.

- E, por fim, requer-se cópia dos contratos em causa.

Palácio de São Bento, 20 de agosto de 2022

Deputado(a)s

ANDRÉ VENTURA(CH)

BRUNO NUNES(CH)

DIOGO PACHECO DE AMORIM(CH)

FILIPE MELO(CH)

GABRIEL MITHÁ RIBEIRO(CH)

JORGE GALVEIAS(CH)

PEDRO DOS SANTOS FRAZÃO(CH)

PEDRO PESSANHA(CH)

PEDRO PINTO(CH)

RITA MATIAS(CH)

RUI AFONSO(CH)

RUI PAULO SOUSA(CH)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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