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FiscocastigainvestigadordePinho IRS © Exgovernante entregouvárias declaraçõesde substituição corrigindoos
OFFSHORESQuatro sociedades emparaísos fiscais estão associadas a transferências de dinheiro
MIGUEL ALEXANDRE GANHÃO

Foi em 2013 que duranteuma investigação a uma
frustração de créditos por

parte de uma das empresas do
Grupo Espírito Santo GES
um inspetor tributário deu con
ta de vários pagamentos reali
zados pelo GES ao ex ministro

da Economia ManuelPinhoO
mesmo funcionário identificou

varias declarações de substitui
ção de IRS apresentadas pelo
ex governante Ummêsdepois
da diligência tinha os responsá
veis da auditoria daAutoridade

Tributária AT aperguntarpor
que tinha consultado as declara
ções de IRS do ex ministro
Embora justificando a sua

atuação e tendo como testemu
nhas a chefe de divisão e chefe de

equipa o então diretor da AT

Azevedo Pereira optou pela
»abertura deumprocesso
plinar castigando o funcionário
com uma repreensão escrita
suspensapor seis meses
Segundo apurou o CM na al

tura Manuel Pinho ameaçou
processar aAT e o Estadoportu
guês por violação do sigilo fis
cal o que acelerou o castigo ao
funcionário

Agora o Expresso revelouque
o Ministério Público está a in

vestigar 11 anos de contas ban
cárias de Manuel Pinho no âm

bito de um processo de corrup
ção que diz respeito à fixação do
regime dos CMEC Custos para
a Manutenção do Equilíbrio
Contratual e à extensão das

concessões das barragens à EDP
quando era governante
O ex ministro seráo beneficiá

rio final de quatro offshores
identificadas emdoisprocessos
a Blackwade ilhasVirgens Bri
tânicas que serviu para com
prar um apartamento emNova
Iorque aTartarugaFoundation
Panamá através da qual terá
recebido mais de ummilhão de

euros daEspírito SantoEnterpri
ses e a ainda aMasete 2 e Man
dalay Asset Corp relacionadas
comaOperaçãoMarquês

Salgado e Correia receberam 3 5 milhões
de construtor a quem emprestaram dinheiro

As autoridades suíças en
viaramparaPortugal os mo
vimentos das contas de Ri
cardo Salgado no UBS Se
gundo o Expresso há indí
ciosdequeoex líderdoBES
e Tomás Correia ex CEO do
banco Montepio terão rece

bido via offshores subornos
de José Guilherme no valor
de 2milhões e 1 5 milhões de
euros respetivamente Os
bancos emprestaram ao
construtor ameias 84mi
lhões para edificação de uma
urbanização naAmadora

PS prestou se a ser
instrumento de
corruptos
Aeurodeputada do PS Ana
Gomes arrasou ontem o pró
prio partido Num texto pu
blicada no Twitter disse que o
PS não pode continuar a es
conder a cabeça na carapaça
da tartaruga Sobre as re
centes revelações sobre o ex
ministro Manuel Pinho diz

que o próximo Congresso é
oportunidade para escalpeli
zar como o PS se prestou a
ser instrumento de corruptos
e criminosos AnaGomes já
informouCosta que não quer
fazer parte da lista do PS às
próximas Europeias B C F

Sócrates e Salgado
em várias reuniões

No interrogatório Sócrates
disse que esteve comRicardo
Salgado de onde emonde
poucas vezes Mas segundo
José Maria Ricciardi os en
contros eram frequentes A 21
de fevereiro notao Sol Ric
ciardi dissemesmo que Só
crates e Salgado tinham
grande intimidade
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