
FISCO EMCIMADE12MILMILHÕES EM IRS
DOSACIONISTAS DAEMPRESA MISTÉRIO

Correio Manhã

1/24 a 25

S/Cor

1743 cm
2

174177

Nacional

Informação Geral

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:16092017

Justiça



ACIONISTAS
CORREMRISCO
DEPAGAR
IRSMILIONÁRIO
ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA DÉBORACARVALHO

Os acionistas da Yupidocorrem sérios riscos de
seremconfrontados com

umpagamentomultimilionário
de impostos caso o Fisco dê iní
cio a uma investigação sobre o
aumento do capital social dessa
sociedade de 243milhõespara
28 8 mil milhões de euros em
2016 Tamanho aumento de ca

pital social poderá dar origem
ao pagamento de 12milmilhões
de euros emIRS

Para o fiscalistaAntónio Pra
gal Colaço aAutoridade Tribu
tária pode considerar o au
mentodecapitalrendimentode
propriedade passível de tribu
taçãonaesferadaspessoas sin
gulares que realizaram o au
mento de capital nesse ativo in
tangível A ser assim segundo
este mestre em Direito Fiscal
podemos estar a falar de uma
tributação na ordem de 12 mil
milhões de eurosemIRS
ACMVM aPolícia Judiciária e

oMinistério Público estão a in
vestigar aYupido sendo previ
sível que o Fisco tambémpossa

investigar AYupido é umaem
presa de consultoria fundada há
dois anos que continua sem
vendas ou funcionários e que
registou até agoraprejuízos
Os fiscalistas consultados pelo

CMconsideram que o aumento
do capital social embens intan
gíveis suscita muitas dúvidas
É tudomuitoestranho Éapri

meiravez que acontece umasituaçãodestas emPortugal ex
plica ao CM o advogado Tiago
Caiado Guerreiro E conclui
Com uma empresa que vale
quase 29 mil milhões de euros
dápara comprarumamultina
cional farmacêutica média
Dado o elevado valor do au

mento do capital social daYu
pido as autoridades estarão a
investigar se essa operação es
tará relacionada comeventuais
crimes de burla e branquea
mento de capitais AYupido au
mentouo capital social no início
de 2016 através de bens intangí
veis em espécie
O aumento do capital social da

Yupido foi assim participado
CláudiaAlves de Pombal com
19 9 milmilhões de euros Tor
cato Silva de Loures com 8 3
mil milhões de euros e Filipe
Besugo de Lisboa com 275 8
milhões de euros Torcato e Fi
lipe foram militantes da JP ju
ventude do CDS PP eperten
ceram à concelhia de Loures até
lançarema empresa
Os donos daYupido não terão

mais de 26 anos de idade

Amigos juntos na
Juventude do CDS
Torcato Jorge estudou Ciên

ciaPolíticano ISCTE Foiopri
meiro a sair da Juventude Po
pular Pouco depois Filipe Be
sugo informou que iajuntar se
ao amigo e demitiu se
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PORMENORES

15
AYupido é a empresa com omaior capital social em Portu
galque corresponde a 15 doPIB português 0 capital social
disparou dos 243 milhões paraos 28 8 mil milhões 0 PIB de
Portugal é na ordem de 190 milmilhões de euros
50 anos de carreira
0 revisor oficial de contas
ROC responsável pela avalia
ção da Yupido António Silva é
consultor da sociedade de ad
vogados Rogério Fernandes
Ferreira Associados e tem
mais de 50 anos de carreira

Entretenimento
0 mercado do entretenimento
segundo o relatório do revisor
oficial de contas da Yupido de
verá atingir em 2019 um valor
próximo de 2 36 triliões de
dólares

Mais tecnologia
As empresas tecnológicas têm
registado fortes crescimentos
económicos nos últimos anos
devido às novas tecnologias

Fundador diz
que estão ao
nível da Apple
Ementrevista ao Jornal

Económico Torcato Silva
fundador daYupido afir
mou Nós podemo nos
comparar coma Google a
Microsoft e aApple O
caso já começa aecoarna
imprensa internacional O
El País diz que é a maior
empresa de Portugal que
não tem empregados

Empresa só deu
prejuízo até agora

A Yupido deu prejuízo nos
dois anos que temde existência
2015e2016 no total de mais de
33 4 mil euros
Segundo o relatório e contas

de 2016 aYu
pido teve pre
juízos de
21 570 euros
temumpassi
vo a fornecedores no valor de
217 euros e um aumento de ca

pital embens emespécie ou in
tangíveis ou seja não em di
nheiro no valor de 28 5 milmi
lhões de euros Em 2015 o pre
juízo superou 11 8 mil euros
O aumento de capital social

teve por base uma plataforma
digital inovadora de armazena
mento proteção distribuição e
divulgação de todo o tipo de
conteúdo media segundo o
relatório e contas O mesmo

documento refere que foi emi
tida uma certificação legal das
contas da empresa e que esta se
apresentava semreservas
AYupido tem sede na rua To

más da Fonseca Torre G l1ºandar em São Domingos de
Benfica um escritório virtual

das Torres de Lisboa onde não

trabalha ninguém A empresa
não temcolaboradores
Cláudia Alves detém a marca

Yupido através da empresa

CPEGERHCompanhia
Portuguesa de
Economia e

Gestão de

Empresas eRecursos Humanos
Aempresa temduas marcas re
gistadas a Quaquado em2016
e a Kuaboca em2015 O capital
social da empresa é duas vezes o
daGalp e 15 vezes o da Sonae

Revisor deu
aval com base
emSteveJobs

O que memotivoupara
fazer esta avaliação foi
olhar para aquilo e sabe de
quemme lembrei Lem
brei me de Steve Jobs e da

Apple disse ao Observa
dor António Silva o revi
sor oficial de contas que as
sinou o aumento de capital
e que se confessou mara
vilhado como caso Ao

CM não quis prestar decla
rações por aconselhamen
to do seu advogado

Estágios de verão em firma fantasma
AYupido não tem funcio

nários mas já teve dois esta
giários de verão Segundo
a rede social Linkedln
Vanessa Sousa atual fun
cionária da empresa
Xpand IT e Luís Mira Santa
na Marques realizaram

estágios de curta duraçãona empresa
O CM tentou contactá los

mas sem sucesso
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