
Relação
dá razão
aBdP
contra
Salgado

Relaçãodá razão
a supervisor eMinistério
Público contra primeira
instância Ex banqueiro
vai recorrer

Aquela que era até aqui a
grande vitória de Ricardo
Salgado contra o Banco de
Portugal BdP no âmbito
dos processos levantados por
conta da queda doBanco Es
pírito Santo BES sofreu
um revés O Tribunal da Re
lação de Lisboa deu razão ao
supervisor liderado por Car
los Costa e aoMinistério Pú
blico e reverteu a decisão do
tribunal de primeira instân
cia que anulara a contraor
denação relativa às falhas no
combate ao branqueamento
de capitais do banco na rela
ção com as suas unidades no
estrangeiro
Tudo se deve a umdos qua

tro processos de contraorde
nação do BdP no caso BES
que condenara Ricardo Sal
gado a uma coima de €350
mil Amílcar Morais Pires a
€150 mil António Souto a

€60 mil e o BES agora em
liquidação a €25 mil Na óti
ca do supervisor não havia
medidas de prevenção do
branqueamento de capitais
e financiamento do terroris
mo faltavam mecanismos de
controloenão foram transmi
tidas informações devidas ao
BdP relativas às sucursais e
filiais emAngola CaboVerde
EstadosUnidos eMacau
Ricardo Salgado e Morais

Pires recorreram para o Tri
bunal da Concorrência Regu
lação e Supervisão em San
tarém considerando que não
tinham sido assegurados os
direitos da defesa na fase de
acusação A Justiça deu lhes
razão no final de 2017 De
clarou nula a condenação e
obrigou a que houvesse nova
decisão final com os vícios
corrigidos O BdP sempre
defendeu que esta decisão ia

contra aquilo que tinha sido
feito em casos idênticos e im
pugnou OMinistério Público
acompanhou o
Agora a Relação de Lisboa

deu razão àsduas entidades e
decidiu que Santarém temde
prosseguir com o julgamento
Contudo o caso não ficará
por aqui
Haverá reação por parte da

defesa do antigo banqueiro
que é encabeçada por Fran
cisco Proença de Carvalho
Não concordamos com os
fundamentos jurídicos des
ta decisão Entendemos que
viola princípios fundamentais
com tutela constitucional vai
contra toda a jurisprudência
pacífica dos tribunais supe
riores em casos idênticos do
passado e coloca gravemente
em causa o direito de defesa
do doutor Ricardo Salgado
Nesta medida vamos reagir

através dos mecanismos le
gais pertinentes responde
ao Expresso
Este é apenas um dos pro

cessos do BdP no BES O
primeiro sobre a comerciali
zação de papel comercial de
empresas do Grupo Espírito
Santo aos balcões do ban
co já mereceu condenação
em Santarém que acompa
nhou quase na totalidade as
imputações do supervisor e
já há agora recurso para a
Relação por parte do antigo
banqueiro Há outro relativo
exclusivamente às falhas do
banco na relação com o BES
Angola que foi alvo de deci
são pelo BdP este ano com
uma coima de €1 8 milhões
a Salgado e mais sete conde
nados O processo Eurofin já
passou a fase de acusação
não havendo ainda uma con
clusão D C e J S
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