
PSD teve a reação mais dura PS PCP pedem
responsabilidades CDS PP critica passividade

AUDITORIA O PSD aCUSOU 0

Governo de esconder uma

auditoria que contém infor
mações que confirmam que
o país foi maltratado por
uma teia de abuso de poder
Em causa estão as informa

ções reveladas pela ex depu
tada do BE Joana Amaral
Dias sobre aauditoria feita à
Caixa Geral de Depósitos
CGD relativa ao período de
2000 2015
De acordo com as declara

ções feitas aoJN porAntónio
Leitão Amaro deputado so
cial democrata é lamentá
vel que partes desta audito
ria tenham sido reveladas da

forma que foram assegu
rando que não pretende
questionar quem o revelou
O que eu questiono é o Go
verno disse Estavamcom
medo que alguma coisa se
soubesse e começa se a per
ceber porquê
Para Leitão Amaro as in

formações reveladas justifi
cam a indignação dos portu
gueses e deixam claro que o
país foi em particular na
década passada muito mal
tratado Afirma ainda que
Portugal esteve no seio de
uma teia de tráfico de in

fluências até mesmo de cor
rupção que envolveu alguns
agentes económicos in
cluindo gestores do banco
público

PSEAFUGADEINFORMAÇÃO
Do lado do PS que reprova a
fuga de informação por par
te de uma das quatro entida
des que detêm o relatório o
Banco de Portugal a consul
tora aCGD e a Procuradoria
Geral da República as res
ponsabilidades devem ser
exigidas aos decisores que
atribuíram os créditos de ris
co A seremverdade as no
tícias exige se responsabi
lidades aos administradores

e gestores desse tempo que
concederam créditos contra

a direção de crédito da CGD
Créditos incumpridos e que

geraram imparidades na cai
xa admitiu João Paulo Cor
reia deputado do PS
Também o PCP insistiu na

necessidade de apurar res
ponsabilidades pessoais
mas tambémpolíticas Para
Jorge Pires membro do Co
mité Central do PCP ao
longo destes anos aCGDvi
rou se para os grandes negó
cios e para o apoio aos gran
des gruposeconómicos sem
a salvaguarda de condições
que garantissem o retorno
desses empréstimos obri
gando o Estado a recapitali
zaraCGD

Recapitalização essa de
mais de três mil milhões de

euros adiantouJorge Pires
sublinhando que a culpa po
lítica tem de ser assumida
umavez que alguns daque
les que se manifestaram
contra o reforço de capital
são alguns daqueles quepas
saram pela gestão da CGD e
que têmgrandes responsabi
lidades naquilo que aconte
ceu ou então estiveram no
Governo e foram ministros

das Finanças

GOVERNO PASSIVO

No quea estamatéria diz res
peito o CDS PP que agen
douparaamanhãumdebate
de atualidade com o Gover

no para clarificar o que está
em causa e a responsabilida
de revelou que sempre
questionou as tutelas da
CGDque tiveramestes com
portamentos Apoiámos o
recurso aos tribunais quan
do houve dúvidas se o Parla
mento conhecia ou não es

tas informações disse João
Almeida

Para o deputado do CDS o
Governo tem sido muito

passivo emrelação a estama
téria e resistiu a pedir audi
toria Agora diz que não a
conhece ou que não quer co
nhecer e nós CDS entende
mos que o Governo deve ter
uma atuação mais forte
acrescentou a sj
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