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PROMOÇÃO EXTERNA

Dinheiros públicos em
esquemadeMendes
ESTADO O Empresa suspeita no truque da fuga fiscal assinou contratos de Ronaldo e de Mourinho com o Turismo de Portugal

Os contratos de cedênciados direitos de imagem
de Cristiáno Ronaldo e de

José Mourinho ao Turismo de

Portugal em 2008 foram cele
brados com a Multisports
Image Management MIM
empresa irlandesa suspeita de
participar num esquema de
evasão fiscal para jogadores de
futebol O esquema que terá
sido concebido por Jorge Men
des está a ser passado a pente
fino pelo Fisco em Espanha Em
Portugal a MIM celebrou tam
bém com o BES o contrato de
cedência dos direitos de ima

gemde Ronaldo ao ex banco da
família Espírito Santo
A MIM como detentora dos

direitos de imagemda atual es
trela do Real Madrid e do atual
treinador do Manchester Uni

ted cedeu ao Turismo de Por
tugal a utilização dos direitos de
imagem de Ronaldo e de Mou
rinho para uma campanha de
promoção externa que associou
Portugal à Costa Oeste da Euro
pa em 2008 e 2009
Poresses contratos o Turismo

de Portugal então liderado por
Luís Patrão pagou um total de
300 mil euros ou seja 150 mil

euros paraRonaldo e outro tan
to paraMourinho Como a em
presa está sediada em Dublin
não foram pagos impostos em
Portugalmas na Irlanda onde a
taxa de IRC é metade da taxa de

25 aplicada em Portugal
Já o último contrato de Ronal

do como banco em2013 e 2014
terá atingido 1 3 milhões de eu
ros O CMquestionou oTurismo
de Portugal e a Gestifute mas
até ao fecho desta edição não
obteve respostas
NOTÍCIA EXCLUSIVA
DA EDIÇÃO EM PAPEL

Turismo de Portugal
usou rostos até
dezembro de 2009
O Turismo de Portugal ce

lebrou comaMIM o contrato

de utilização das imagens de
Ronaldo e de Mourinho em

março de 2008 E essas ima
gens foramutilizadas no âm
bito da campanha de promo
ção externa de Portugal até
dezembro de 2009

Luís Patrão então presidente
do Turismo de Portugal disse
ontem ao CM quejá não se
lembra dos termos emque os
contratos foram celebrados
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Offshores dão 1 euro por imagem
Os defesas do Real Madrid

Coentrão e Pepe venderam os
direitos de imagem a empresas
sediadas em paraísos fiscais por
umeuro A notícia foi avançada
ontem pelo jornal espanhol El
Mundo

No caso de Coentrão a Agên
cia Tributária espanhola iniciou
uma investigação a 23 de julho
de 2015 Em causa estavam

rendimentos entre 2011 e 2014

A investigação revelou que a 1
de julho de 2011 Coentrão ce
deu os direitos de imagem àRo
dinn uma empresa sediada no
Panamá por um euro
No mesmo ano mas a 11 de

dezembro a Agência Tributária

abria um inquérito a Pepe Esta
vam emcausa rendimentos en
tre 2010 e 2013 foi descoberto

que desde 2007 Pepe tinha os
seus direitos de imagemcedidos

por um euro à Weltex Capital
radicada nas Ilhas Virgens Bri
tânicas Segundo o El Mundo
os jogadores ocultaram 7 2 mi
lhões de euros emoffshores

PORMENORES

150 milhões de euros
Cristiano Ronaldo é suspeito de
não ter declarado 150 milhões
de euros de rendimentos em di
reitos de imagem

26 milhões em impostos
José Mourinho pagou mais de
26 milhões de euros em impos
tos no período em que residiu
em Espanha informou ontem a
Gestifute empresa do agente
de futebol Jorge Mendes

Ronaldo vencedor
da Bola de Ouro
Cristiano Ronaldo deve

rá ser o vencedor da Bola
de Ouro da Trance
FootbalT A notícia foi

avançada ontem pelo jor
nal espanhol Mundo De
portivo que dá conta que o
craque português já sabe da
notícia A distinção deverá
ser anunciada segunda

CONTRATOS | BRAÇO DIREITODE
Luís Correia braço direito de Jorge Mendes negociou os contratos da Multisports
Image Management MIM sediada na Irlan

da com o Turismo de Portugal para os direitos
de imagem deRonaldo e José Mourinho Tam
bém teve intervenção no contrato de Cristiano
Ronaldo com o Banco Espírito Santo BES

PRISÃO |SEIS
CRISTIANO RONALDOARRISCA

PENA DE SEIS ANOS DE PRISÃO
SEGUNDO JOSÉ MARIA
MOLUNEDO SECRETÁRIO
GERAL DO SINDICATO DOS

TÉCNICOS DO FISCO ESPANHOL

PUBLICIDADE I CONTRATOCOM BES

Cristiano Ronaldo foi a cara em anúncios publicitários do BES durante mais de dez anos 0
último contrato foi assinado em 2013 entre a MIM e
o ex banco da família Espírito Santo e terminou no
final de 2014 Com a aplicação da medida de reso
lução ao BES em agosto de 2014 a administração
do Novo Banco não renovou o contrato
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