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REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª)

PERGUNTA Número      /XIII (     .ª)

Assunto: Contrato Público Sérgio Monteiro

Destinatário: Banco de Portugal

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

No dia 29 de outubro o Banco de Portugal comunicou a contratação de Sérgio Monteiro, antigo secretário de

Estado  das  Infraestruturas,  Transportes  e  Comunicações  para  desempenhar  as  funções  de  Project

Management Officer do projeto de venda do Novo Banco. Segundo a instituição, a contratação foi feita pelo

Fundo de Resolução.

O valor associado ao contrato de prestação de serviços (aprox. 30.000€ mensais) foi alvo de controvérsia,

como é publicamente conhecido. O Banco de Portugal justificou esta decisão com base no vínculo mantido por

Sérgio Monteiro ao Caixa – Banco de Investimento, SA, especificamente na função de administrador.

Tomando esta informação como válida, subsistem perguntas que devem ser alvo de resposta, em benefício da

transparência deste processo. A primeira diz respeito às características formais deste vínculo. Estando o Banco

de Portugal,  bem como o Fundo de Resolução, vinculados aos princípios e regras de contratação pública,

importa esclarecer a razão da ausência de informação sobre a matéria, nomeadamente do contrato, na Base de

Contratos Públicos online. A segunda prende-se com possíveis incompatibilidades decorrentes das funções

exercidas pelo consultor. Permanecendo Sérgio Monteiro como Administrador do CaixaBI (cargo que justifica a

remuneração  auferida  pelo  consultor),  e  tendo  o  Grupo  Caixa  um  claro  interesse  em  toda  a  operação

respeitante ao Novo Banco, uma vez que são credores do Fundo de Resolução, cumpre esclarecer se estas

funções não representam um potencial conflito de interesses. 

No sentido de esclarecer todas estas questões, e em nome da transparência que deve imperar neste tipo de

procedimentos, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda entende que se justifica requerer, ao Banco de

Portugal, o envio do contrato formal assinado com Sérgio Monteiro. 

Atendendo ao exposto,  e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais  aplicáveis,  o Grupo



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

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer ao Governador do Banco de Portugal:

1. O envio do contrato assinado entre o Fundo de Resolução, ou outra instituição, e Sérgio Silva Monteiro. 

Palácio de São Bento, 11 de dezembro de 2015.

A deputada

 Mariana Mortágua


