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MilionáriodoBPNpedeperdãodadívida ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA

O empresário EmídioCatumumdosmaiores de
vedores do BPN pediu

no seu processo de insolvência
pessoal o perdão da dívida que
não conseguirpagar numprazo
de cinco anos Os credores re

clamam o pagamento de mais
de 697milhões de euros meta
de dos quais dizem a créditos do
BPN que são agora exigidospela
empresa pública que herdou os
ativos tóxicos do banco funda

do por Oliveira e Costa O em
presário tem apenas umaparta
mento de 53 mil euros em seu
nome e 10 500 euros no banco

O juiz do processo deu provi

mento ao pedido de perdão feito
pelo empresário falido a 9 deju
nho deste ano foi publicado no
Citius o despacho inicial da exo
neração dopassivo restante
Com esta decisão se Emídio

Catumcumprir todas os seusde

veres durante umprazo decinco
anos poderávir a obter operdão
da dívida que não conseguir pa
gar durante esse período tempo
ral e que poderá atingir a quase
totalidade dos 697 milhões de

euros dado o escasso patrimó

nio encontrado em seunome

No relatório sobre a situação
de Emídio Catum o adminis
trador de insolvência é categó
rico o insolvente não tem dis

ponibilidade financeirapara fa
zer face às despesas e encargos
contraídos e suportar as suas
despesas para levar uma vida
condigna Além do aparta
mento de 53 mil euros em Ar

mação de Pêra Algarve valor
atribuído pelo Fisco e dos
10 500 euros no banco o em
presário temumapensão de re
forma de 3601 euros por mês
Como estapensão teráumva

lor líquido na ordem de 2500
euros por mês o empresário fi

cará com cerca de 1500 euros

para se governar e os restantes
mileuros serão destinados apa
gar a dívidamilionária
Daí que por via de parte do

valor da pensão e do patrimó
nio registado em seu nome
EmídioCatumpagará durante
cinco anos apenas uma pe
quena parte da dívida No final
desse período de cinco anos o
juiz do processo analisará de
novo a situação do insolvente
e se lhe conceder a exonera
ção final do passivo restante o
empresário terá o resto da dí
vida perdoada
NOTÍCIA EXCLUSIVADA EDIÇÃO EM PAPEL

PERFIL

Emídio Catum foi um dos maiores empresários
da construção civil na Margem Sul do Tejo
Tem 69 anos e está reformado
Com a decisão política de construir o novo aeroporto de Lisboa
em Alcochete anunciada em janeiro de 2008 Catum foi um dos
principais investidores na compra de terrenos na zona da então
localização do futuro aeroporto da capital A herdade de Rio Frio
foi um dos seus objetivos A Pluripar e a Paprefu eram as suas
empresas de referência Muitas das suas empresas estão
em processo de insolvência ou já foram declaradas falidas

CASO |MAIS ELEVADOEMPORTUGAL
A falência de Emídio Catum será a maiorinsolvência pessoal em Portugal Ca
tum foi gestor de muitas empresas Londimo
Pluripar imobiliária Vale Alecrim Sociedade
Agro Pecuária Rego da Amoreira Sesimbra
2000 Sociedade Imobiliária Montiterras
Sociedade de Terraplanagens Precore
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JUSTIÇA 114 ANOS DE PRISÃO

José Oliveira e Costa foi condenado emmaio deste ano a 14 anos de prisão no âm
bito do processo principal do BPN A condena
ção foi aplicada ao fundador do banco por cri
mes de falsificação de documentos fraude
fiscal qualificada burla qualificada e bran
queamento de capitais

ESTADO| ENDIVIDAMENTONÃOTERMINA
Mesmo quando o tribunal perdoa as dívidas aum cidadão insolvente a dívida à Autoridade
Tributária e à Segurança Social não desaparece
Ou seja o devedor terá sempre ae cumprir essa
obrigação com o Fisco e a Segurança Social Emi
dio Catum tem uma dívida superior a 945 mil euros
ao Fisco e Segurança Social

Salgado tem pensão
limitada a 11500 euros
ONovo Banco e aGNB So

ciedade Gestora de Fundos de

Pensões querem limitar a
pensão de Ricardo Salgado e
outros ex administradores do

BES a 11500 euros por mês O
caso está em tribunal

BCP pressiona
Jardim Gonçalves

O BCP está a tentar há
sete anos reduzir a pensão
de JardimGonçalves ex
presidente O fundador
do banco temuma reforma

de 170 mil euros por mês
segundo o Negócios O caso
está em tribunal
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