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Lamento a entrevista
como lamento o seu
afastamento do DCIAP
Testemunho Ex diretora do DCIAP queixou sede falta de apoio de
Pinto Monteiro Ex procurador geral respondeu lamentando

CARLOS RODRIGUES LIMA

Lamento a entrevista como la
mento que tenha sido afastadado
lugar que ocupava pouco tempo
depois de ter terminado o meu
mandato comoprocurador geral
daRepública Foi esta emdecla
rações aoDN a reação de Fernan

do PintoMonteiro ex procuradorgeral daRepública à entrevista de
CândidaAlmeida ao DiárioEconó

mico na qual a antiga diretora do
Departamento Central de Investi
gação e Ação Penal DCIAP se
queixou de falta de apoio de Pinto
Monteiro durante a investigação
do processo Freeport

Ao fim de doze anos à frente do

DepartamentoCentral de Investi
gação eAção Penal CândidaAl
meida elegeu o caso BPN como
um dos mais complexos da sua
carreira Aquilomexe se na terra e
saiminhocapor todo o sítio e por
isso só com o reforço demeios e
apoio institucional é que se pode

fazer alguma coisa porquemexese numa coisa e sai declarou a
procuradora geral adjunta
Ainda sobre os processos rela

cionados com o banco liderado

porJoséOliveira Costa e entretan
to nacionalizado em 2009 aanti
ga diretora do DCIAP disse ainda
que os procuradores do DCIAP se
depararam perante ummundo
daqueles que foi construído tam
bém com todo o à vontade mas o
à vontade científico e cirúrgico
por isso para desfazer isto tudo
demora o que a levou a conside
rar injustas as críticaspor causa da
morosidade dos processos
Na entrevista CândidaAlmeida

admitiu ter sido apanhada de sur
presapornão tersido reconduzida
no cargo de diretoradoDCIAP foi
substituída pelo procuradorAma
deuGuerra E sobre o passado re
cente queixou se de não ter sido

apoiada suficientemente pelo exprocurador geral RepúblicaPinto
Monteiro durante a fase de investi

gação do processo Freeport No

queserefereaoDCIAP nuncapres
sionou Nãomedeufoio apoio que
eu achava quemerecia Essa diga
mos éaminhamágoa Agora pres
sionar nunca Nemelequeriasaber
conteúdos de processos épreciso
que sediga referena entrevista em
quediz ter se sentido pressionada
sim mas pelosgrandes interesses
opacos e semrosto esse talpoder
do crime organizado

O processo Freeport recordese
depoisde suspeitas de tráfico
de influências corrupção e bran
queamento de capitais resultou
numaacusação de tentativa de ex
torsão contra os arguidos Charles
Smith eManuel Pedro ex sócios
numa consultora que trabalhou
para os empresários ingleses res
ponsáveis pelo projeto do outlet
deAlcochete Emjulgamento am
bos foram absolvidos do crimes

que lhes foi imputado peloMinis
tério Público Quanto ao arquiva
mento da corrupção CândidaAl
meida explicou que aquilo que lá
estava pormaisque se fizesse não
permitia outra solução que não o
arquivamento Ontem contacta
do pelo DN Pinto Monteiro refe
riunão ter lido aentrevista deCân
didaAlmeida ao DiárioEconómi

co e por isso não quis fazer qual
quercomentário

Mesmo em cima de sairdalide

rança do DCIAP CândidaAlmeida
foi alvo de umprocesso disciplinar
por um supostaviolação do dever
de reserva O caso acabouarquiva
do masCândidaAlmeida afirmou
ter ficadomagoadapor ser suspei
ta de tal violação Atualmente
CândidaAlmeida está colocadano

SupremoTribunal de Justiça como
procuradora geral adjunta

Diário Notícias

1/10

S/Cor

479

56361

Nacional

Informação Geral

Diario

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):09082013

Política


