
 

 

A S S E MB L E I A  D A  R E P Ú B L I C A  

 

 REQUERIMENTO Número      /XIII ( .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII ( .ª) 

 

 
 

Assunto: Viagens oferecidas pela Galp 

Destinatário: Primeiro-Ministro  

 
Senhor Presidente da Assembleia da República, 

Excelência, 

Considerando que: 

 
1) Recentemente foi publicitado que três secretários de Estado do Governo de Vossa 

Excelência foram a França ver jogos do Europeu de Futebol em viagens oferecidas pela Galp; 

2) Os secretários de Estado em causa, que tutelam áreas de interesse estratégico para aquela 

empresa, são Fernando Rocha Andrade (Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais), João 

Vasconcelos (Secretário de Estado da Indústria) e Jorge Costa Oliveira (Secretário de Estado 

da Internacionalização); 

3) É público que a Galp tem um contencioso em tribunal com o Estado Português por se recusar 

a pagar impostos que ultrapassam já os cem milhões de euros, sendo a Autoridade Tributária 

que se encontra precisamente sob a tutela de Fernando Rocha Andrade que representa o 

Estado nesse litígio; 

4) Tendo aceitado a oferta da Galp, qualquer um dos três secretários de Estado ficou 

objectivamente fragilizado do ponto de vista da isenção e distanciamento, pelo que não terá a 

força política necessária para tomar decisões que possam afectar directa ou indirectamente 

aquela empresa; 

5) Não deixa de ser curioso, que algumas forças políticas que, por este ou por aquele motivo, 

criticavam todo e qualquer governo, e que falavam em domínio dos designados grandes grupos 

económicos, agora, na política actual, perante um caso destes, tenham chumbado a solicitação 

do Grupo Parlamentar do CDS-PP para reunir de emergência a Comissão Permanente do 

Parlamento para debater este assunto;  

6) Para o Grupo Parlamentar do CDS-PP é fundamental que exista transparência na relação 

entre o poder político e as empresas privadas. 

Expeça-se 

Publique-se 

/         / 

O Secretário da Mesa 
 
 
 



 

 

A S S E MB L E I A  D A  R E P Ú B L I C A  

 

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 Primeiro-

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

resposta às seguintes perguntas:  

 

1) Considera correcto que os três secretários de Estado tenham aceitado as viagens 

oferecidas pela Galp? 

 

2) Está em condições de garantir aos portugueses que os três secretários de Estado 

estão actualmente em condições de isenção e transparência para tomar decisões 

políticas que possam afectar directa ou indirectamente a Galp? 

 

3) Tendo em conta que a Galp tem um contencioso em tribunal por se recusar a pagar 

impostos, sendo a Autoridade Tributária quem representa o Estado nesse litígio, 

considera que Fernando Rocha Andrade possui as condições políticas necessárias para 

continuar a tutelar aquela Autoridade, após ter aceitado a oferta da Galp? 

 

4) Existem outros membros do seu Governo que tenham aceitado viagens, ou qualquer 

outro tipo de oferta, da Galp?  

 

Palácio de São Bento, terça-feira, 11 de Agosto de 2016  

 

Deputado(a)s do CDS-PP 

 

 

 

 


