
SWAPS PROCESSO ARQUIVADO SEIS ANOS DEPOIS

MILHÕESAVOARSEMCULPADOS
Não houve crime concluiu o MP mas sim más práticas por parte de gestores públicos que

contrataram os complexos instrumentos financeiros com a banca Por Carlos Rodrigues uma
Talvez não se recorde masem2013emplenacrise financeira os alarmes dis

pararam em algumas em
presas públicas como a CP Metro
do Porto Metro de Lisboa REFER

Motivo anos antes as respetivas
administrações tinham contratado
com os bancos swaps seguros de
crédito para prevenir um aumento
da taxa de juro nos respetivos fi
nanciamentos Porém o que se ve
rificou foi o contrário Para reagir à
crise as taxas caíram a pique logo
o risco associado aos contratos pas
sou para as empresas que se depa
raram com uma fatura de mais de

três mil milhões a pagar aos bancos
Intervencionado pela troika o

País entrou em choque com o caso
o Parlamento avançou para uma
comissão de inquérito Seis anos
depois o Ministério Público arqui
vou o processo crime conside
rando em resumo não te
rem existido crimes mas

apenas omissões legislati
vas distrações fiscaliza
doras e pouca prudência

Oprocesso foi aberto
em abril de 2013 pelo
Departamento Central Á
de Investigação e
Ação Penal DCIAP
após duas participa
ções uma da Secre
taria de Estado do

Tesouro a segunda
do advogado Garcia

Pereira na formade denúncia No
documento o advogado conside
rou que a celebração dos tais con
tratos de swap resultou em avulta
dos prejuízos para as empresas pú
blicas e indiretamente para o
povo português Em causa alegou
estavam comportamentos que
configuravam a prática de diversos

ilícitos penais designadamente
administração danosa apropria
ção ilegítima abuso de poder fa
vorecimento de credores partici
pação económica em negócio e
também corrupção

Ninguém fiscalizava nada
Porém a investigação do Ministério
Público com a Polícia Judiciária
Comissão de Mercados e Valores

Mobiliários acabou por não descor
tinar a existências de crimes mas
sim de algumas más práticas apa
rentemente correntes à época dos
factos Um dos motivos segundo as
conclusões para que os contratos
de swap tenham proliferado du
rante anos pelo setor empresarial
do Estado foi o subfinanciamento

das empresas públicas Quase to
dos os contratos celebrados com as

empresas públicas têm fi
nanciamentos subjacen
tes escreveram os pro
curadores Isto é com

necessidades de capital
as empresas públicas
como admitiram al

guns gestores foram
seduzidas pelos ban
cos a entrar no peri
goso mundo dos
swaps como uma bo
nificação para linhas
de financiamento ou
noutros casos o pró
prio contrato de segu

ro de crédito funcionava
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como uma operação de entrada de
capital através da poupança nos
juros Porém como realçou o Mi
nistério Público esta operação
apenas funcionaria no curto prazo
atirando para o futuro uma fatura
mais pesada
Durante anos e apesar de estarem

sujeitos à fiscalização de várias en
tidades os gestores públicos tive
ram total autonomia na contratação
dos swaps Em resposta ao DCIAP
o próprio Tribunal de Contas admi
tiu que nunca fiscalizou a contrata
ção de tais instrumentos financei
ros só o fazendo após a entrada em
vigor de uma lei pós crise O então
secretário de Estado do Tesouro
Carlos Costa Pina recentemente

acusado no processo das viagens da
Galp afirmou no Parlamento que
não se justificava alterar o modelo
de funcionamento Meses mais tar

de e já com a troika em Portugal
assinou um despacho obrigando as
empresas públicas a enviar os con
tratos de swap para a Direção Ge
ral de Tesouro e Finanças
já durante o consulado de Maria

Luís Albuquerque como secretária
de Estado doTesouro o Instituto de
Gestão da Telharia do Crédito Pú
blico atual Agência de Gest|a|ia Te
souraria e da Dívida Pública^^rou
os critérios de definição de swaps
problemáticos e não problemáticos
deixando de fora os que foramcon
tratados por Maria Luís Albuquerque
enquanto gestora da REFER
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