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parlamento Banalização das

comissões de inquérito, falta de

preparação, "rabos de palha"
dos partidos do chamado arco
da governação e, do lado dos in-
quiridos, necessidade de se pro-
tegerem do ponto de vista legal
ou a convicção de que não têm
muito a perder porque o prestí-
gio já anda pelas ruas da amar-

gura. Estes são, segundo politó-
logos ouvidos pelo JN, os ingre-
dientes para o recurso ao "não
me lembro", frequente nas au-

dições parlamentares sobre a

banca mas não só, cujo forma-
to resulta aos olhos da opinião
pública em algo parecido com
um "chá das cinco".

Os casos repetem-se, como
esta semana com Carlos Costa,

que alegou várias vezes falta de

memória para não falar sobre os

créditos concedidos pela Caixa

Geral de Depósitos (CGD) ou
dos temas discutidos pelos ad-

ministradores, na comissão de

inquérito à sua recapitalização.
O governador do Banco de Por-

tugal (BdP) e ex-administrador
da CGD referiu, por exemplo,
não ter "memória" de que a ex-

posição ao BCP tenha sido dis-
cutida no Conselho da Caixa.
ASSESSORADO JURIDICAMENTE
Também o ex-governador do
BdP Vítor Constâncio alegou
não ter noção se recebeu uma
carta de Almerindo Marques,
ex-administrador da Caixa, a

alertar para más práticas: "não
tenho ideia dessa carta, nem
obrigação de ter memória e re-

cordação de todas as que recebi,

processos que vi, relatórios que
li. É completamente impossí-
vel, por amor de Deus".

A amnésia tem servido a ou-

tras figuras com responsabilida-
des políticas e financeiras para
não se comprometerem.

O politólogo António Costa
Pinto destaca os casos que "re-
metem para dimensões legais".
Os inquiridos são "assessorados

juridicamente" e "têm que se

proteger do ponto de vista le-

gal", referiu ao JN para explicar
o "não me lembro". Além disso,
"em muitos casos, o seu prestí-
gio e indicador de notoriedade"

já estão baixos, pelo que "não
têm muito a perder" e optam
por não dar resposta.

Para o investigador coordena-
dor do Instituto de Ciências So-

ciais da Universidade de Lisboa,
o impacto é, porém, "sempre
positivo" para o Parlamento,
pois "a ideia que sai é a tentati-
va de apuramento dos factos".

Luís de Sousa, investigador do
Instituto de Ciências Sociais

que liderou a associação Trans-

parência e Integridade, ataca a

"falta de respeito à instituição
parlamentar" por parte dos que
fogem à resposta e omitem in-

formação, e nota haver "instru-
mentos para disciplinar isso".
"GRANDE AMADORISMO"



Antes de mais, alerta para a "ba-

nalização"e "politização" das

comissões, e para o "grande
amadorismo que leva, muitas

vezes, a que quem lá vai as en-
care como uma farsa política",
algo "sem seriedade" ou "uma
falta de tempo" por serem mal
preparadas. E "isso é péssimo".

"Há uma falha, não se pode
constantemente" criar comis-
sões que têm de "ser devida-
mente fundamentadas e ter
um trabalho preparatório", avi-

sa ainda. Luís de Sousa é bastan-
te crítico do formato das comis-
sões. As audições, que nota se-

rem filmadas, dão "um ar de
reunião informal". Quando se

trata de recolher informação
sobre certos negócios, práticas

que podem implicar ilicitude,
desgoverno ou mau uso de di-
nheiros, "os inquiridos devem
ser colocados de forma a senti-
rem o poder do Parlamento".

Aludindo às nomeações polí-
ticas, deixa uma crítica aos

principais partidos com respon-
sabilidade de governo: "uma co-
missão com rabos de palha dá

no chá das cinco". Os que "não
estiveram à altura das funções
e não fiscalizaram quando de-
viam estão comprometidos eti-
camente. Podem criar as comis-
sões que quiserem. Esses rabos
de palha estão lá", reforçou Luís
de SOUSa. 'COM PEDRO ARAÚJO

"Não tenho documentação
sobre isso e não tenho
memória (...). Não
participei nas decisões.
Não tenho memória
[sobre política de crédito
daCGDI"

Governador Banco de Portugal

Carlos Costa

Um vazio sobre decisões
Carlos Costa é governador do
Banco de Portugal desde 2010 e

foi administrador da CGD entre
2004 e 2006. Sobre este último
período pouco ou nada se lem-
bra. Uma auditoria de 2011 sobre

a CGD também nada lhe diz.

"Não me lembro.
Isso foi há 12 anos?
Tanto papel que eu
recebi desde então.
Não tenho obrigação
de ter memória
de todas as cartas"

Vítor Constando
Ex-governador

Vítor Constâncio
Foi governador do Banco de Por-

tugal entre 2000 e 2010. Alme-
rindo Marques foi administrador
da CGD e saiu em 2002, mas en-
viou antes carta de alerta sobre

créditos de risco a Constâncio.
Este não se lembra de nada.



"Continuo sem ter a
certeza se falta
material [em Tancos^
ou se é uma falha
de inventário. Não
digo nem que sim
nem que não"

Azeredo Lopes
Ex-ministro da Defesa

Memória ou pura confusão?
Em setembro de 2018, o então
ministro da Defesa, Azeredo Lo-

pes, foi ao Parlamento para falar
do roubo de armas em Tancos. O
seu chefe de gabinete teria en-

tregue há meses documento que
falava em alegada encenação.

"NSo ; vou diaer que íoi
fulano^ sicrano ou
beltraxuo, nto me recorçto
\Úb ínvestjtóentQ de 500
milhões]. O facto de eu
receber emails pão
quer dizer que os leia"

Zeinal Bava
Ex-CEOdaPT

Brancas de Bava
Zeinal Bava, ex-presidente exe-
cutivo da PT, foi em 2015 ao Par-
lamento dizer que não se lem-
brava de quem decidiu investir,
em 2013, a módica quantia de
500 milhões de euros em dívida
da Espírito Santo International.

"Que me lembre,
para este tipo de
operações, [o BES]
nunca deu cartas de
conforto (....). Os velhos
lembram-se melhor
das coisas antigas"

Henrique Granadeiro
Ex-presidente da PT

Nada de garantias
A comissão de inquérito ao BES

ouviu, em 2015, Henrique Gra-
nadeiro, ex-presidente da PT. O
BES tinha sido acionista da ope-
radora. Granadeiro permitiu em-
préstimos da PT ao BES, mas sem

garantias (cartas de conforto).



"Que mal me acívfeha
etafaotodeme
lembrar cio nome? [de
um oiiiore]. Não me
lembro nada de ele ter
pedido um secundo
empréstimo [El-Àssir]'

9

Dias Loureiro
Ex-administrador do BPN

Lembranças voláteis
Dias Loureiro foi administrador
da Sociedade Lusa de Negócios,
dona do BPN. Em 2009, foi res-

ponder aos deputados sobre cré-
ditos e offshores. O cliente e par-
ceiro de negócios El-Assir acabou

por ser preso por tráfico de armas.

"Não me lembro de
ter falado com o enge-
nheiro Sócrates sobre
a CGD, por muito
estranho que pareça.
Se tivesse falado,
lembrar-me-ia"

Armando Vara
Ex-administrador da CGD

Pressões a propósito da CGD
A primeira comissão parlamen-
tar de inquérito à gestão da CGD,
entre 2016 e 2017, abordou as

pressões de José Sócrates para de-
mitir a administração em 2005,
colocando lá, entre outros, Ar-
mando Vara, ex-ministro do PS.

mil milhões de euros foram

injetados pelo Fundo de Re-

solução no Novo Banco des-
de 2014. Os contribuintes ar-
caram com 5,5 mil milhões.

mil milhões foram injetados
na CGD desde 20 11, mil mi-
lhões dos quais de privados e

3,9 mil milhões do Estado.

milhões de euros negativos é

o saldo obtido pelo Estado
com a nacionalização do BPN
e o funcionamento das enti-
dades estatais herdeiras.



ENTREVISTA

Nem sempre é escape a responsabilidades

Carlos Poiares
Presidente da Associação

para a Intervenção

Juspsicológica

Há alguma explicação foren-
se para a falta de memória
que várias figuras têm apre-
sentado nas comissões de

inquérito?
O tempo que decorreu pode
causar uma erosão natural e o

confronto sucessivo com os

mesmos problemas pode ter
um efeito de contaminação.
Isto é, a imprensa fala dos as-

suntos, são reinvocados os dis-

cursos da época em análise e o

ruído pode contaminar aquilo

que foi a aquisição dos factos.
Por outro lado, não nos esque-
çamos que estamos a falar de

pessoas que estão com eleva-
dos níveis de ansiedade por já
estarem como arguidas ou in-
diciadas em contexto criminal.

As comissões decorrem da
forma mais eficaz?
Há deputados que têm uma
posição quase inquisitória e há
um ruído provocado pela opi-
nião política que perturba
quem vai às comissões. As pes-
soas que vão depor estiveram a

trabalhar, muitas vezes, em si-

tuações relevantes e é com-
preensível que o acumular de

outros problemas, de outras
tensões possa ter diluído a me-
mória. Nem sempre a falta de

memória invocada pode ser
encarada como uma tentativa
de escape às responsabilidades.
Nem sempre uma ligação efe-
tiva e afetiva com as matérias

garante que a memória perma-
neça durante muito tempo.

Que condições deveriam
ser asseguradas a quem vai
depor?
Era preciso os deputados te-
rem mais respeito por quem
vai ser ouvido, o que às vezes
não acontece. Há uma agres-
sividade desnecessária, que
perturba e aumenta a ansie-
dade de quem depõe. Tam-

bém era bom que houvesse
menos jogo político e que não

se usassem processos judiciais
como arma de arremesso.

O que faz um acontecimen-
to perdurar na memória?
Uma reunião de um conse-
lho de administração de um
banco pode ser um desses
momentos?

Quando os acontecimentos
são inscritos na rotina das

pessoas não são marcantes.
Para mim, ir a uma dessas
reuniões ficaria marcado
para o resto da vida. Mas

para alguém que está habi-
tuado a reunir com órgãos
administrativos será banal.

Acha que as pessoas que
alegaram falta de memó-
ria estavam a dizer a ver-
dade?

Das pessoas que vi a depor
pareceu-me que estavam
com as mínimas condições
de exatidão. Aquilo para
eles é exatidão. Mas vejo
pouca televisão.

ROBERTO BESSA MOREIRA


