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 Grupo Parlamentar 

 

 

Exmo. Senhor Presidente 

da Comissão de Orçamento, Finanças e 

Administração Pública 

Deputado Eduardo Cabrita 

 

S. Bento, 17 de fevereiro de 2015 

 

Assunto: Audição da Ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, na sequência do 

acordo extrajudicial no qual o Europarque é entregue ao Estado depois do Estado ter 

assumido as dívidas bancárias dos privados. 

O Europarque – Centro Económico e Social foi criado por empresas, associações 

empresariais e um sindicato bancário e foi construído em 1995. Na altura da sua 

constituição o Estado - através das mãos de Eduardo Catroga (ministro das Finanças) e 

Cavaco Silva (primeiro-ministro) – assumiu-se avalista deste empreendimento que já na 

altura era visivelmente desajustado e sobredimensionado. 

 

A Associação Empresarial de Portugal, sócio com participação maioritária no Fundo 

Social do Europarque, acumulou dívidas avultadas na gestão do equipamento. Em 2011 

essa realidade tornou-se mais evidente com dificuldades financeiras da AEP e com 

notícias públicas sobre a dificuldade da Associação em cumprir com as amortizações dos 

empréstimos que contraiu. 

 

O Estado, avalista do Europarque em cerca de 34 milhões de euros, era então chamado a 

assumir uma dívida que não era sua, utilizando dinheiro dos contribuintes para pagar 

dívidas de empresas e associações empresariais. 

Foi já com o atual Governo e com Maria Luís Albuquerque enquanto Secretária de 

Estado do Tesouro que o Estado começou a assumir as dívidas bancárias do Europarque. 
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Só até ao início de 2014 o Governo já teria desembolsado mais de 20 milhões de euros 

para acorrer às dívidas dos privados que levaram o Europarque à falência, e em 2014 

ter-se-á pago mais 5 milhões. 

 

Foi, portanto, com Maria Luís Albuquerque enquanto Secretária de Estado que se 

assumiu a dívida bancária dos privados e que se assumiu o pagamento. Foi também com 

Maria Luís Albuquerque, enquanto Secretária de Estado e enquanto Ministra das 

Finanças, que Portugal desembolsou milhões atrás de milhões por conta dessa dívida.  

 

É, por último, com Maria Luís Albuquerque enquanto Ministra das Finanças que surgem 

notícias de um acordo extrajudicial alcançado entre os privados que levaram o 

Europarque à falência e o Governo, no qual se entrega o Centro de Congressos ao Estado 

em troca da assunção das dívidas que o Estado fez. 

 

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

Bloco de Esquerda requer a audição da Ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque.  

O Deputado do Bloco de Esquerda, 

Pedro Filipe Soares 

 


