
Montepio
proíbe gestores
de falar com
autoridades ou
perdem salário

612 mil associados devem
deliberar sobre contas
da associação mutualista
esta quinta-feira em Lisboa

banca Tomás Correia aprovou so-

zinho, na Assembleia-Geral da
Caixa Económica, em que repre-
sentou o maior acionista (a Asso-

ciação Mutualista Montepio Ge-

ral), mais uma regra polémica: "Os
membros dos órgãos demitidos só

recebem remunerações até ao fim
do mandato se assinarem um
compromisso escrito de que não
darão qualquer informação às au-

toridades, sem antes informarem
o Montepio, e de terem informa-
do o que vão dizer, podendo o

Montepio contestar que sejam da-
das essas informações às autorida-
des". A denúncia parte de Eugênio
Rosa, economista e ex-membro do

Conselho Geral do banco que, há

dias, divulgou que, na mesma as-

sembleia, Tomás Correia decidiu

que o Montepio iria pagar os cus-
tos judiciais dos administradores.
Dias antes, o ex-presidente do

Montepio fora condenado pelo
Banco de Portugal (BdP) a uma
coima de 1,25 milhões de euros .

Esta semana, o BdP questionou
o banco sobre aquela deliberação
de 16 de março que poderá não ser

legal e, como tal, vir a ser anulada

pelo supervisor. Só para honorá-
rios de advogados para defesa de

Tomás Correia, o Montepio já pa-

gou perto de um milhão de euros.
Esta quinta-feira, às 20 horas, no

auditório da Faculdade de Medici-
na Dentária da Universidade de

Lisboa, os cerca de 612 mil associa-

dos da Associação Mutualista
Montepio Geral, liderada por To-
más Corrreia, deverão decidir o fu-
turo do banco, através da aprecia-
ção das contas e deliberação sobre

distribuição de resultados, bem
como a proposta de alteração de

estatutos. Eugênio Rosa alerta que
a Assembleia Geral não foi divul-

gada através da revista Montepio
ou da newsletter que chega à casa

dos associados. •
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