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Assunto: Recondução de Miguel Frasquilho como presidente do Conselho de Administração da TAP 

 
Destinatário: Ministério do Planeamento e Infraestruturas 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em comunicado emitido a junho de 2017 pelo Ministério do Planeamento e Infraestruturas, o 

Governo, através da Parpública SGPS, propôs a nomeação de seis membros para o Conselho de 

Administração da TAP, entre os quais Miguel Frasquilho, que assumiu funções de presidência do 

Conselho. Embora os membros indiciados pelo Governo não tenham funções executivas, o 

presidente tem voto de qualidade.  

Conforme noticiado pelo Jornal de Negócios, o Estado, através da Parpública, vai propor na 

assembleia geral da TAP a ser realizada no próximo dia 31 de janeiro, a recondução dos seis 

membros do Conselho de Administração que tinha previamente indiciado, conforme supra 

mencionado.  

Miguel Frasquilho, ex-deputado do PSD e, durante anos, trabalhador dos quadros do Banco Espírito 

Santo (BES), encontra-se alegadamente ligado a operações irregulares de pagamentos ocultos 

relacionadas com o Grupo Espírito Santo (GES). De acordo com o noticiado por vários órgãos da 

comunicação social, familiares diretos de Miguel Frasquilho e o próprio receberam, alegadamente, um 

total de 54 mil euros em pagamentos não registados numa conta offshore na Suíça, titulada pela 

Espírito Santo Enterprises (ES Enterprises), uma empresa oculta do universo Espirito Santo que ficou 

conhecida como o “saco azul” do GES. Recentemente, o Observador noticia que o saco azul do GES 

pagou ao invés um total de 97.950 mil euros. O atual presidente do Conselho de Administração da 

TAP confirma tais informações, dizendo tratar-se de “acertos de contas entre familiares”, alegando no 

entanto desconhecer em absoluto a “questão da proveniência dos valores” por parte da ES 

Enterprises. 

Segundo o Ministério Público, o pagamento de remunerações ou prémios a familiares de funcionários 

do GES corresponde a uma prática comum no universo Espírito Santo. O procurador José Ranito 

entende adicionalmente que o pormenor de os funcionários indicarem os seus familiares terá como 
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alegado propósito ocultar os verdadeiros beneficiários desses fundos, com o objetivo de não serem 

pagos os respetivos impostos sobre esses rendimentos, num “nítido propósito de dissimulação de 

fluxos”. 

Atendendo às suspeitas por parte do Ministério Público relativas aos motivos das transferências para 

contas offshore tituladas pela ES Enterprises e à presença de Miguel Frasquilho nas listas de 

beneficiários registados nas contas bancárias da referida instituição, preocupa-nos a atual intenção 

de recondução de Miguel Frasquilho como presidente do Conselho de Administração da TAP. 

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do 

Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério do Planeamento e 

Infraestruturas, as seguintes questões: 

1. Tem o Governo conhecimento das suspeitas de que Miguel Frasquilho recebeu transferências 

ilícitas do saco azul do GES? 

2. À luz do acima descrito, considera o Governo que estão reunidas as condições que garantam a 

idoneidade do atual presidente do Conselho de Administração da TAP, que pretende reconduzir 

no cargo? 

 

Palácio de São Bento, 24 de janeiro de 2018 

 

A deputada, 

MARIANA MORTAGUA (BE) 

         
 


