
PSD ameaça
processar

quemacusa
ministra
dementir
SWAPS Líder parlamentar laranja
garante que irá remeter às autori
dades elementos que permitam
responsabilizar criminalmente
quem acusou aministra dasFinan
ças de faltar à verdade sobre os
contratos swap
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Swap ligado
aempréstimo
daCPpassou
pelasmãos
daministra
Polémica Líder parlamentar do PSD amea
ça processar quemprestou falsas declarações
PS acena com contradições deMaria Luís

CARLOS RODRIGUES LIMA

Depois de mais suspeitas sobre a
veracidade das declarações que a
ministrade Estado e das Finanças
prestou nacomissão de inquérito
aos swaps o líderparlamentar do
PSD ameaçou ontem agir contra
quemmentiu sobre o papel deMa
ria LuísAlbuquerque enquanto
técnicado IGCP Mentir numaco

missão de inquérito é crime de
clarou LuísMontenegro referindo
se sobretudo às declarações do
ex presidente da Estradas de Por
tugal AlmerindoMarques Porém
a reboque dessa declaração um
deputado do PS ironizou Se al
guémmentiu

O tal alguém era uma vez
mais Maria LuísAlbuquerque Tal
comoo DN temrevelado aminis
tra garantiu a 25 de junho e 30 de
julho aos deputados
nunca ter tido conta

to com swaps en
quanto foi quadro do
Instituto deGestão da

Dívida Pública E que
o seu trabalho estava
mais relacionado

com pareceres ao fi
nanciamento das em

presas Porém como ficou de
monstrado pelo menos numdes
ses pareceres os empréstimos das
empresas tinham porvezes atre
lados contratos de swap Como
aquele queMaria LuísAlbuquer
que analisou a 9 dejulho de 2009 e
que dizia respeito a um swap do
Citigrougassociado aumfinancia
mento à CP ver documento em
wwwdn pt

Nesse parecer apenas foi ana
lisadaumacomponente do swap
a taxa de juro e não o produto em
si declarou ao DN fonte do gabi
nete do primeiro ministro que
rendo dizer que o documento em
nada contradiz o que a ministra
disse aos deputados Enquanto
estive no IGCP não tive qualquer

contacto com swaps nemdo IGCP
nem de natureza nenhuma de
clarouMariaLuísAlbuquerque

OmistériodaEstradasdePortugal
Já emrelação aos empréstimospe
didospelaEstradas dePortugal e
que motivaram a polémica com
AlmerindoMarques quando este
afirmou queMaria LuísAlbuquer
que tinha dado parecer favorável
ao swap da EP o caso muda um
pouco de figura Nos pedidos de
autorização que remeteu às Finan
ças aempresapúblicanão incluiu
informação detalhada sobre o
swap que estava atrelado ao
financiamento de 150 milhões
Numaprimeira fase que envolvia
a emissão de obrigações junto do
Deutsche Bank o pedido depois
de umparecer desfavorável da téc
nicaMariaLuísAlbuquerque teve
o seguinte despacho do ex secre

tário de Estado das

Finanças Carlos Cos
ta Pina Visto À
DGTF para em arti
culação com a em
presa encontrar so
lução transitória de
financiamento

Numa segunda in
formação da DGTF

que descreviaumpedido de finan
ciamento clássico CostaPina a29
de maio de 2010 apenas colocou
visto Maria LuísAlbuquerque
acaboupor darumparecerfavorá
vel à operação sódepois do despa
cho do então secretário de Estado
ficando a dúvida se o visto equi
vale aum concordo ouaum lavar
demãos

Aministra reagiu ontem à polé
mica através de um comunicado
doMinistério dasFinanças O tex
to remete paraAlmerindo Mar
ques o ónus damentira Não cor
respondem à verdade as declara
ções proferidas ontem pelo dr
Almerindo Marques Está de
monstrado que aministra nunca
mentiu concluiuMontenegro

Críticas de toda a oposição
e silêncio absoluto no CDS

Reações Depois de o líderparla
mentardo PSD ter saído em defe

sa daministra das Finanças o ho
mólogo socialista de Luís Mon
tenegro insistiu no pedido de de
missão deMaria LuísAlbuquer
que Maria Luís Albuquerque
mentiu à comissão de inquérito

não há nenhuma razão para a
ministra das Finanças ficar impu
ne neste processo declarouCar
losZorrinho

Por suavez Paulo Sá deputado
do PCP deixou implícito nas suas
declaraçõesuma acusação de in
competência àministra enquanto
técnica do IGCP Sabia que este fi
nanciamento exigia obrigatoria
mente a contratação de um swap
o pedido de parecer ao ICGP refe
ria o swap no seu parecer Maria
Luís Albuquerque mostrava co

nhecer aexistência desse swap no
entanto não tinha detalhe da na
tureza e do carácter desse swap
masmesmo assimautorizou Já o
líder parlamentar do BE Pedro
Soares afirmou que aministra as
sinou um swapem branco No
CDS silêncio
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