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Comissão liquidatária aponta
13 culpados nafalênciado BES
A comissão liquidatária acredita que a insolvência do BES foi culposa Ricardo Salgado
e Amílcar Morais Pires estão entre os 13 nomes a quem é imputada responsabilidade

O Ministério Público vai dar agora a sua opinião e depois há espaço para contestação
CuIposa éassim queacomissãoliquida tária do Banco Es

pírito Santo BES
qualifica ocaminho

que levou à queda da histórica insti
tuição financeiraO parecerpropos
to que agora será colocado à avalia
ção do Ministério Público MP
aponta para 13 responsáveis incluin

do toda a gestão do Banco Espírito
Santo encabeçada por Ricardo Sal
gado Osvisados poderão contestar

Aproposta de qualificação assi
nada pela comissão liquidatária
composta por César Brito Miguel
Alçada e JoanaMartins estimaque
as condutas que considera reprová
veis na gestãodo banco terão gera
doumprejuízo global paraoBES de
5 9 mil milhões de euros o que con
duziu ou agravou inelutavelmente
a situação de insolvência em que se
encontra

Noparecerjunto ao processode
liquidação que correna l a Secçãodo
ComérciodaComarcadeLisboa são

elencadas cinco grandes temáticas
que sustentam a opinião da comis
são ou seja as condutas que acredi
ta terem sidopraticadas por dolo ou
culpa grave

Umdos aspectos refere se às car
tasconfortoaentidadesdaVenezue

la em que o BES assumia o paga
mentodedívidas contraídas pelaESI
e Rioforte do GES por terem sido
feitas contranormas legais do BESe
violando determinações do Banco
de Portugal

Avenda de papel comercial da
ESI eRioforteaos balcões do BESe
a concessãodefinanciamentos a so

ciedades do grupo como a Esfil a

Rioforte e a Escom compõem ou
tros níveis de análise daculpa dos vi
sados em que Ricardo Salgado é
apontado comodeterminando sozi
nho ou em co autoria as principais
acções A ligação do BES ao BES

Angola e a emissão de instrumentos
financeiros e as recompras de obri
gações do BES com perdas para o
banco fechama listade observações
da comissão liquidatária

As práticas são atribuídas a dez
ex membrosdacomissãoexecutiva

do BES Ricardo Salgado JoséMa
nuel Espírito Santo Morais Pires
JoséMaria Ricciardi António Sou
to João Freixa JoaquimGóes Jor
ge Martins Rui Silveira e Stanislas
Ribes mas também a três respon
sáveis do grupo Manuel Fernando
Espírito Santo PedroMosqueirado
Amaral e RicardoAbecassis

Osníveisdeculpabilidadesão di
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ferentes alerta a comissão li
quidatária devido por exem
plo ao nível de conhecimento
ou aopoderde decisãodecada
um

O parecer foijá aceitepelo
tribunal queabriu o incidente
dequalificaçãodeinsolvência
Foram dados 60 dias ao MP

para se pronunciar podendo
fazer alterações ao parecer
proposto nomeadamente re
lativamenteaos afectadospela
qualificação de insolvência
culposa Depois disso haverá
espaçoparacontestação se os
visados assimoentenderem¦

O que falta até
à decisão final

Uma insolvência tem à luz

do Código da Insolvência e
da Recuperação de Empre
sas que ser qualificada
como fortuita ou culposa
No caso do BES a proposta
da comissão liquidatária é
que seja culposa Após este
parecer foi aberto o inci
dente de qualificação pelo
tribunal No seu âmbito o
Ministério Público vai pro
nunciar se Depois os afec
tados pela qualificação po
derão contestar Só em se

guida haverá uma sentença
judicial da qualificação de
insolvência Aí diz a legisla
ção haverá identificação
dos visados e dos graus de
culpa mas não só o juiz po
derá determinar a perda de
eventuais créditos sobre a

massa insolvente ou tam
bém condenar os afectados
a indemnizarem os credo

res

Processos
doBdPe
CMVM
são suporte

São três processos contra or
denacionais do BancodePor

tugal e um da Comissão do
MercadodeValoresMobiliá

rios CMVM que servem de
base ao parecer da comissão
liquidatáriado BES Nos qua
tro Ricardo Salgado eAmíl
car Morais Pires respectiva
mente antigospresidente e ad
ministrador financeiro do

banco sãovisados
No caso do regulador dos

mercados trata se deumaac
ção decididajáem2017 rela
tiva ao papel comercial emiti
dos pela ESI e Rioforte e co
mercializado pelo BES Além
de alguns gestores do BES e
das emitentes também oban
co e o Haitong ex BESI são
alvo da acção

E também relativo àven

da de papel comercial o pri
meiro processo contra orde
nacional do Banco de Portu

gal Foi aqui que Salgado foi
condenado a uma coima de 4

milhões de euros Esta é a ac

ção que está em estado mais
avançado já que após a con
denação de vários gestores do
banco Ricardo Salgado e
Morais Pires recorreram da

decisão As contestações estão
adecorrernoTribunaldeSan
tarém onde são discutidos os
temas referentesàsupervisão

Aautoridade lideradapor
Carlos Costa tem outros dois

processos emmãos iniciados
em 2014 A inadequação do
sistema de controlo interno é

uma das infracções apontadas
para visarmais de uma deze
na de ex gestores e responsá
veis da instituição financeira
Este caso está relacionado

com oBESAngola
Jáumprocesso que acusa

Salgado Morais Pires eAntó
nio Souto diz respeito ao in
cumprimento do dever dos
gestores degarantiremque as
suas sucursais e filiais tinham

implementadas medidas de
combate ao branqueamento
de capitais bdc

BES mau tem depósito
a dar 5 5 ao ano no
Novo Banco até 2022

O BES mau conta com juros pagos num depósito do Novo Banco
para aumentar a massa insolvente A aplicação foi feita no âmbito
da recompra de obrigações do NB A credora Trinity contestou

O Banco Espírito Santo tem
umdepósito que rende 5 5 ao
ano no Novo Banco O banco

mau espera com isso mais do
que compensar o valor que ti
nha investido em obrigações
daquela instituição financeira
esperando aumentar o valor
captadopelamassa insolvente

Nacarteirado BES cuja in
solvência está a correr na l a

Secção do Comércio da Co
marca de Lisboa havia uma li
nha de obrigações do Novo
Banco alvo daoferta de recom

pra de títulos de dívida opera
ção essencial para a venda à
Lone Star Ovalor nominal era

de 27 7 milhões de euros com
o banco presidido porAntónio
Ramalho a propor se pagar
76 75 domontante isto é 21 3
milhões de euros

Nessa operação a institui
ção financeira propunha se a
constituir depósitos em que
com os juros tentava aproxi
mar se do valor nominal Nes

te caso a aplicação tem uma
rentabilidade de 5 51 ao ano
até 2022 Ao final de cinco anos
o rendimento acumulado será

de 30 76 ou em termos ab
solutos 6 5 milhões de euros

Ao todo com a venda das
obrigações e a constituição do
depósito a comissão liquidatá
ria antecipa encaixar 27 8 mi
lhões de euros dentro de cinco
anos Como ressalva nos docu

mentos entregues no tribunal
a decisão permite a recupera
ção do total das obrigações e
uma rentabilidade adicional
face aovalor nominal

Acomissão liquidatária e a
comissão de credores no seu
todo foram favoráveis a esta
venda mas houve contestação
Acomissão de credores integra
o Novo Banco o Fundo de Re
solução aAutoridadeTributá

ria umarepresentante detrabalha
dores e a Trinity Investments Esta
última representando credores
como a Pimco e a BlackRock esta
va contra Queria que o BES mau
vendesse as obrigações do Novo
Bancoaumbancode investimento

internacional Seaport Group Eu
rope quetinhafeito umaproposta
pagando mais de 21 3 milhões de
euros pelos títulos O pedido foi in
deferido emtribunal permitindo ao
BES vender ao Novo Bancoduran

te o prazo emque estava adecorrer
a oferta

Rentabilidade que
a massa insolvente

do BES espera em
termos acumulados
com o depósito
constituído junto
do Novo Banco
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