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EscutasrevelambatotasnavendadaEDP ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA DIANARAMOS

Duas semanas antes de ogoverno de Passos Coelho
ter escolhido a China

Three Gorges como vencedora
da privatização da EDP a 22 de
dezembro de 2011 José Maria
Ricciardi então presidente do
BESI que assessorou o candidato
chinês nesse processo já tinha
conhecimento dos preços dos
concorrentes para a compra da
EDP A 9 de dezembro de 2011
Ricciardi informouRicardo Sal

gado àépocapresidente do BES
e do GES que obteve essa infor
mação ládentro
RicardoSalgado tinhao telefo

ne sob escuta no caso Monte

Branco que investiga factos re
lativos a evasão fiscal e bran

queamento de capitais e a con
versa foi gravada pela equipa do

DCIAP e incluída na Operação
Marquês Nessa altura os preços
oferecidos pelos concorrentes
dos chineses para a compra da
EDPnão eramaindado conheci

mentopúblico
Na interceção telefónica Ric

ciardi informouSalgado após re
ceberumtelefonemadeste Jo
sé Maria diz

que aproposta
deles é a me

lhor que nós
demos um

preçode3 45 os brasileiros 3 28
e os alemães 3 25 não se sabe
publicamente mas que ele con
seguiu saber lá dentro tem a
Caixa CGD afazertudo apuxar
por eles mas que daCaixa dis
seramparaestarematentos que
osbrasileiros têm umlobbyvio
lento forte comos brasileiros

nunca se sabe lê se na trans
crição daconversa
No mesmo telefonema Ric

ciardi define também aestraté
gia a seguir para que a China
Three Gorges seja a vencedora
da corrida à EDP Épreciso ver
os comités de especialistas mais
o Miguel Relvas por isso vamos

ter que traba
lharbem

Apartir desta
escuta aRicar

do Salgado o
DCIAP constatou que foi trans
mitida informação privilegiada
comoopróprio interlocutor Jo
sé Maria Ricciardi caracteriza
sobre as negociações para a pri
vatização daEDP Até à decisão
do governo as escutas a Salgado
registaram mais dados impor
tantes a 16 de dezembro José

Maria diz que abatalhaestábem
encaminhada que o que lhe di
zem lá de dentro é que a gente
vai ganhar E a 22 de dezem
bro dia da decisão José Maria
diz jáganhámos Ao CM José
Maria Ricciardi garante Só
posso ter falado dos preços das
ofertasnãovinculativas Não tive

informação privilegiada Aliás
nas ofertasvinculativas eu nem
soube o valor que o meu cliente
ofereceu Fonte próximadeRi
cardo Salgado diz que obanquei
ro não comentacasosjudiciais
A investigação à venda daEDP

esteve no âmbito do casoMonte
Branco até novembro de 2013
depois foi extraída umacertidão
e abertoum inquérito autónomo
que temdois arguidos

PROPOSTAS|CHINESES

A China Three Gorges pagou 2 69 mil milhões de euros por 21 35 da EDP na
privatização desta empresa em dezembro
de 2011A empresa chinesa fez uma propos
ta mais elevada do que os brasileiros da Ele
trobras e Cemig 2 56 mil milhões de euros e
que a alemã E ON 2 54 mil milhões
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PASSOS COELHO |SEIS
Ainvestigação ao processo Monte Brancoescutou seis conversas entre o então pri

meiro ministro e José Maria Ricciardi à época
presidente executivo do BESI banco que as
sessorou os chineses As conversas terão

sido depois integradas no inquérito autónomo
que foi aberto pelo DCIAP à privatização

ANTÓNIO VITORINO |PAPEL

A China Three Gorges lançou recentemente umaOPA sobre a EDP Contudo há dúvidas sobre
os direitos de voto atribuídos a cada acionista
Desta forma caberá a António Vitorino presidente
da Mesa da Assembleia Geral um papel decisivo na
contagem de espingardas na votação da desblinda
gem de estatutos da elétríca nacional
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