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PAGAMENTOS DOGES4 Procuradores investigam luvas de Salgado

Equipaespecialpassaluvasde Salgado a pentefino
LISTA Grupo de magistrados e técnicos do Banco de Portugalanalisa
relação entre dinheiro recebido por políticos e jornalistas e os serviços
prestados BUSCAS Judiciária apreendeu documento numescritório

HENRIQUE MACHADO
MIGUEL ALEXANDRE GANHÃO

Alistaexplosiva com os nomes de políticos empre
sários e jornalistas portu

gueses que recebiam pagamen
tos do Grupo Espírito Santo
GES através da Espírito Santo
Enterprise offshore sediada nas
Ilhas Virgens Britânicas está
nas mãos de uma equipa espe
cial do Ministério Público que
analisa agora caso a caso a re
lação entre cada pagamento e os
serviços prestados para apurar
quais são legítimos e quais le
vam a crimes como corrupção

A lista que está no Departa
mento Central de Investigação e
Ação Penal a ser passada a pen
te fino por quatromagistrados e
dois técnicos do Banco de Por

tugal levará a que os visados
sejam chamados a justificar os
pagamentos que recebiam ou
de uma só vez ou de forma re

gular com avenças mensais
O GES gastou neste esquema

300 milhões de euros que não
foram declarados em Portugal
pelo grupo de Ricardo Salgado

distribuídos anos afio através
de um saco azul num paraíso
fiscal Os pagamentos foram
feitos amais de 100 pessoas en
tre elas vários colaboradores

A lista dos pagamentos que
pode revelar um escândalo de
corrupção semprecedentes em
Portugal terá sido apreendida
pela Judiciária a 27 de novem
bro de 2014 na busca ao escri
tório que Salgado tinha arren
dado na rua deMacau no Esto
rii Constaria entremilhares de
documentos ali encontrados

os ficheiros secretos que o anti
go patrão do BES levou com ele
depois da ruína do banco
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Como funciona a empresa sombra
A atividade da Espírito Santo

Enterprise ES Enterprise está
no centro das atenções dos pro
curadores do Departamento
Central de Investigação e Ação
Penal DCIAP Constituída por
elementos de confiança de Ri
cardo Salgado serviu para acu
mular milhões de euros que
eram desviados da atividade do

Grupo Espírito Santo GES que
agora se sabe teremsidoutiliza

dos para pagamentos a diversas
personalidades da política da
economia e da própria família
Espírito Santo
Sem contabilidade conhecida

e praticamente invisível no or
ganogramado GES a ES Enter
prise revelou a sua importância
quando em janeiro de 2015
Francisco Machado da Cruz
responsável pela contabilidade
da Espírito Santo International
ESI e administrador da ES En
terprise foi ao Parlamento dizer

que desconhecia a verdadeira
atividade da ES Enterprise bem
como as suas contas

A ES Enterprise fez circular
mais de 300 milhões de euros

entre diversas offshores muitas
das quais constituídas pela
Mossack Fonseca e que agora
foram reveladas pelos Papéis do
Panamá

Duas buscas
e arresto de bens
Ricardo Salgado foi

duas vezes alvo de buscas

em sua casa em Cascais
na investigação ao escân
dalo do BES em novem

bro de 2014 e seis meses

depois emjunho de 2015
Numa das vezes foram
lhe arrestados bens

Jean LucShneider
Ocontroller financeiro da

Espírito Santo Finantial Group
ESFG Jean Luc Shneider terá
sido dos poucos elementos den
tro do Grupo Espírito Santo a
ver as contas da ES Enterprise

Colaboração
Os procuradores do DCIAP con
tam com a ajuda de diversos
elementos que trabalharam no
universo Espírito Santo e que
foram apanhados noutros pro
cessos em que são arguidos
Uma colaboração que lhes
permite conhecer como funcio
nava a criação de offshores
dentro e fora do GES

Proença pai
reunia com Salgado
antes da operação
Daniel Proença de Carvalho

reunia se comRicardo Salga
do no escritório que o ex pa
trão do BES arrendarana rua

de Macau Estoril e onde a PJ
apreendeumilhares de docu
mentos no final de 2014

Mas o advogado nunca surgiu
no processo quem repre
senta Salgado é o filho Fran
cisco Proença de Carvalho
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