
Correio Manhã

1/4 a 7

S/Cor

4455 cm
2

115581

Nacional

Informação Geral

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:21012020

Economia



PGR admite investigar
Isabel a pedido deAngola
CRIME Só numprocesso de âmbito criminal podem ser arrestados preventivamente os bens que tem emPortugal
SÉRGIOAZENHA

Primeiro foramosprocessos cíveis mas oprocura
dor geral angolano Hél

der Pitta Grós quer avançar
agoraparaajurisdição criminal
é para tantojá solicitou á ajuda
da Procuradoria Geral portu
guesa Segundo apurouoCM só
assim será possível decretar o
arresto preventivo dos bens de
Isabel dos Santos no nossopaís
No próximo dia 1 de março o

Estado de Angola vai avançar
em tribunal com a ação cível
principal contra Isabeldos San
tos A ação cível principal vai
ser interpostapelaProcurado
ria GeraldaRepública PGR de

Angola emnomedoEstadoan
golano Comesta ação cível em
tribunal o Estado angolano
vai pedir a restituição do que
ela levou indevidamente de
Angola disse ontem ao CM
fonte oficial da PGRdeAngola

Apesar de o montante da in
demnização não estar apurado
esse valorpoderá ascender se
gundo apurou o CM a 1 1 mil
milhões de euros Se osbens ar
restados à empresária em An
gola forem suficientespara pa

gar essa indemnização o pro
cesso termina mas se foremin
suficientes o Estado angolano
poderá avançar com o arresto
do património de Isabel dos
Santosnoestrangeiro
Fonte oficial da PGR disse ao

CM que mantémumaestreita
colaboração com a sua congé
nere angolana tendorenovado
em26 de abril de 2019 oAcordo

Adicional aoAcordo de Coope
ração comaProcuradoria Ge
ral da República de Angola
Neste como emtodos os outros
casos daráseguimento aos pe
didos de cooperação judiciaria
internacional que lhe sejamdi
rigidos Foi tambémao abrigo

da jurisdição penal que Hélder
Pitta Grós já admitiu publica
mentepoderemitirummanda
do de captura emnome de Isa
bel dos Santos no âmbito de
uma investigação sobre bran
queamento de capitaisque de
corre emLuanda

A lei dá nos essa faculdade
caso haja um processo crime
em curso começoupor dizer
Hélder PittaGrós ementrevis
ta ao jornal Expresso Se no
caso dela a leipermitir nósuti
lizamos todos os meios que a lei
nos permite concretizou o
procurador geraldeAngola
NOTÍCIA EXCLUSIVA
DA EDIÇÃO EM PAPEL

SAIBAMAIS

16
meses foi o tempo que Isabel
dos Santos esteve à frente da
Sonangol como presidente do
Conselho de Administração Foi
exonerada em novembro de
2016 por João Lourenço

Sonae atenta
A Sonae diz que está a acompa
nhar com atenção e preocupa
ção as notícias veiculadas so
bre o Luanda Leaks nomeada
mente devido às alusões feitas a
administradores da NOS

Ana Gomes diz que
partidos no poder
foram coniventes
AnaGomes ex eurodepu

tada do PS afirmouontem
que os partidos que estive
ramnopoder foramtodos co
niventes coma forma como
Isabel dos Santos atuou em

Portugal E recordou asitua
ção irritante queainvesti
gação aManuelVicente cau
sou nas relações diplomáticas
entre Portugal eAngola

BE| JUSTIÇA EGOVERNO

A coordenadora do Bloco de Esquerdadefendeu ontem que a Justiça e o Go
verno português têm de atuar sobre as sus
peitas de corrupção da empresária angolana
Isabel dos Santos Portugal deve fazer a sua
parte considerou Catarina Martins em de
clarações aos jornalistas
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Discoteca em Luanda
foi primeiro negócio
PERFIL Tem 46 anos é casadaháquase 20 emãe
de quatro filhos É vista como fria e discreta
Nasceu emBaku Azerbaijão

a 20 de abril de 1973 é filha de
José Eduardo dos Santos e dona

de um império internacional
Chamam lhe princesa de An
gola Isabel dos Santos é consi
derada a mulher mais de rica
de África
Com apenas seis anos Isabel

viu o pai assumir o cargo de
Presidente de Angola no qual
se manteve durante 38 anos

Nos anos 80
Isabel e amãe
Tatiana fo
ram viver

paraLondres
É na capital inglesa que acaba

por se formar em Engenharia
No regresso aLuanda emmea
dos da década de 90 celebra o
primeiro negócio torna se só
cia do clube noturno Miami
BeachClub

A vida pessoal de Isabel dos
Santos foi sempre objeto de cu
riosidade Foram lhe associa

dos vários namorados mas o
eleito acabou por ser Sindika
Dokolo pai dos seus quatro fi
lhos Casaram se emdezembro

de 2002 numa cerimónia que
contou com 800 convidados

Filho de umempresário congo
lês e de uma dinamarquesa
Sindikaviveu e estudou naBél

gica e em França até que em
1999 se radicou em Luanda
onde conheceu Isabel dos San

tos É assim
que resume o
relaciona
mento com a

multimilioná

ria É mais ouvir do que falar
pois é ela que tem as boas ideias
avisão certa

A jóia preferida de Isabel dos
Santos é o diamante e diz quem
a conhece que é uma mulher
fria muito discreta inteligen
te e educada Temumaprofun
da noção estratégica das coi
sas descrevem D C

ISABEL DOS SANTOS|INFORMAÇÃOFALSA
Isabel dos Santos diz que as notícias do ICIJConsórcio Internacional de Jornalismo de
Investigação baseiam se em muitos docu
mentos falsos e falsa informação é um ataque
político coordenado em coordenação com o
Governo Angolano1 715 mil documentos li
dos Quem acredita nisso

NET |MAISDE30TWEETS
EM 24HORAS ISABELDOS
SANTOS PUBLICOU MAIS DE 30

MENSAGENS NA REDE SOCIAL

TWITTER A EMPRESÁRIA
ACUSAA INVESTIGAÇÃO DE
MENTIR E DISTORCER DADOS

FOLHA 8 |FUGA EMMALADIPLOMÁTICA
No artigo Fuga em Mala Diplomática o jornalangolano Folha 8 diz citando fonte anónima
próxima aos dois poderes em Angola Eduardo dos
Santos e João Lourenço que os 715 mil documen
tos na base da investigação seguiram há cerca de
ano de Luanda para Lisboa na mala diplomática
de um ministro português

REUNIÕES DE TRABALHO
EM HOTELDE LUXO
Isabel dos Santos divide se
entre Luanda Lisboa e Lon
dres Na capitalportuguesa
tem casamas normalmente
as reuniões de trabalho são no

Hotel Ritz onde porvezes se
instala Fala seis idiomas

PEIXE MARISCO E
JOGGINGAOARLIVRE
Para além de jóias destaca

se apaixão pela comidae res
tauração Gosta demarisco e
peixe fresco EmLuanda vive
num condomínio de luxo

comginásio mas Isabelprefe
remuitasvez o jogging
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Dabanca às telecomunicações dos combustíveis
aos supermercados ateia

de negócios de Isabeldos Santos
e domarido SindikaDokolo é
global e o volume impressiona
são cerca de 400 empresas es
palhadas por mais de 40 países
Depois de Angola Portugal 17
empresas sem as subsidiárias é
o país onde o império do casal
tem mais ramificações A in
vestigação jornalística Luanda
Leaks esmiuçou 715 mil docu
mentos quase todos confiden
ciais e chegou ao detalhe das
quatro centenas de empresas
criadas entre 1992 ano das pri
meiras eleições angolanas e
2019 Os documentos terão sido

entregues à investigação por
várias empresas e por um
whistleblower denunciante

portuguêsquevárias fontes di
zemser opirata informáticoRui
Pinto À rádio francesa RFI
SindikaDokolo disse estranhar

omomento escolhidopara a re
velação destes dados Sabía
mos que várias das nossas em
presas tinhamsido alvo de um
hacker português disse

Dokolo para quem estes do
cumentos estão a ser instru

mentalizados para controlar os
nossos bens no estrangeiro O
CMcontactouFrancisco Teixei

ra daMota que representa Rui
Pinto mas o advogado não quis
fazer qualquer comentário
Além de revelar o gigantesco
império da filha do ex presi

dente angolano Eduardo dos
Santos a documentação revela
tambémapassividade comque
políticos banqueiros consul
tores reguladores ou auditores
olharampara o crescimento da
fortuna de ambos Alémdo im

pério empresarial o casal é
donodeuminvejávelpatrimó
nio imobiliário em Lisboa Al
garve Dubai Mónaco ou Lon
dres Em águas menos agitadas
permanece o luxuoso iate do
casal Avaliado emquase 30 mi
lhões de euros o Hayken está
atracado no porto italiano de
Loano de onde nos últimosme
ses só se mexeu para navegar
até aoMónaco onde Isabel dos
Santos é conhecida pelas festas
milionárias que dá e pela casa de
50 milhões de euros

NOTÍCIA EXCLUSIVA
DA EDIÇÃO EM PAFEL

Bunker da família em Barcelona
O pai de Isabel dos Santos e

ex presidente deAngola pas
sa muitos dos seus dias naCa
talunha numaverdadeira
fortaleza da família nobairro

de Pedralbes emBarcelona
O exílio deEduardo dos San

tos emEspanha iniciou se de
vido ao tratamentomédico

que realiza naquele país
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PORMENORES

Investimentos
Os investimentos de Isabel dos

Santosem Portugal incluem po
sições na operadora de teleco

municaçõesNOSno banco Eu
roBicna Efacece na Galp a
quese juntam investimentos

imobiliários que Isabel dos San
tos terá no País a título pessoal

Banca
A empresária que chegou a ser
a segunda maior acionista do
BPI com uma posição de
18 58 através da sua holding
pessoal Santoro Finance é ago
ra a maior acionista do EuroBic
com 42 5 do capital

Galp
A Sonangol detém uma partici
pação indireta na Galp através
da Amorim Energia Isto porque
a petrolífera angolana controla
a Esperaza Holding empresa
que conjuntamente com o gru
po Amorim detém a Amorim
Energia a qual é dona de
33 34 da Galp Energia

Efacec
A mais recente aquisição da em
presária angolana em Portugal
foi a Efacec empresa industrial
na qual passou em outubro de
2015 a controlar 65 do capi

talO restante está nas mãos do
grupo José de Mello e da Têxtil
Manuel Gonçalves A Efacec
Power Solutions opera nas
áreas da engenharia energia
e da mobilidade

PORTUGUESES REFERIDOS

PAULAOLIVEIRA
AMIGA PRÓXIMA DE ISABEL DOS SANTOS

Administradora da NOS
É uma amiga próxi
ma de Isabel dos
Santos eadministra
dora não executiva
da NOS É diretora de uma em
presa offshore no Dubai

MÁRIO LEITE DA SILVA
EMPRESÁRIO

Gestor de negócios
É presidente execu
tivo da Fidequtty
Trata se de uma so
ciedade de Isabel
dos Santos e do seu marido se
deada em Lisboa

JORGE BRITO PEREIRA

ADVOGADO DA EMPRESÁRIA EM PORTUGAL

Homem de confiança
Ésócioda Uría Me
néndez o escritório
de Proença de Car
valho segundo o
site da firma É presidente não
executivo da NOS e do Eurobic

SARJURAIKUNDALIA

EMPRESÁRIO

Braço direito na Sonangol
É administrador fi
nanceiro da Sonan
gol Era o braço di
reito de Isabel dos
Santos na petrolífera angolana É
de origem indiana

Consultora cessa
contratos de serviços

A consultoraPricewaterhou
seCoopers PwC cessou os con
tratos de serviços a empresas
controladas pela empresária
angolana Isabel dos Santos na
sequência dapublicação de no

tícias que revelam transações
suspeitas e esquemas alegada
mente fraudulentos Nós es

forçamo nos para manter os
mais altos padrões profissionais
na PwC e estabelecemos expec

tativas de comportamento ético
consistente por todas as empre
sas da PwCnanossa rede global
Emrespostaàs alegaçõesmuito
sérias e preocupantes levanta
das iniciámos imediatamente
uma investigação e estamos a
trabalharpara avaliarminucio
samente os factos e concluira

nossainvestigação anuncioua
consultora num comunicado

enviado à Lusa A mesma nota

acrescentaque tomou medidas
paraencerrar qualquer trabalho
em curso pára entidades con
troladaspormembros da famí
liaDos Santos

MINISTRO| ESTADODEDIREITO
O ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social de Angola Manuel Nunes Jú
nior afirmou ontem que um verdadeiro Estado de
Direito é essencial para que haja confiança no
país É o elemento essencial para que haja con
fiança dos agentes na sociedade em que estamos
inseridos considerou Manuel Nunes Júnior

SONANGOL AUDITORIA
A AUDITORIA PEDIDA PELA

SONANGOLÀGESTÃODE ISABEL
DOS SANTOS JÁ ESTÁ
CONCLUÍDA E OS DADOS FORAM
ENVIADOS PARAA 

PROCURADORIA ANGOLANA

CABO VERDE|TRANQUILIDADE
Oprimeiro ministro cabo verdiano UlissesCorreia e Silva garante que o caso Isabel
dos Santos não interpela o governo mesmo
com os investimentos da empresária angolana
no país O caso não tem a ver com Cabo Verde
diretamente mas com os investimentos que
tem em várias partes do Mundo disse

AQUISIÇÃO DA
ZON MULTIMÉDIA
A20 de dezembro de2009

Isabel dos Santos ficou com
10 daZONMultimédia Em
maio de 2012 aUnitel Inter
nationalHolding B V adqui
riu 19 24 da operadora

A FUSÃO QUE DÁ
ORIGEM ÀNOS
Em dezembro de 2012 a

SonaecomeIsabel dos Santos

anunciaramafusão daOpti
mus comaZON Nascia a

NOS controlada pela empre
sária angolana e pela Sonae
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