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ARGUIDO

Nome/Designação: Ana Maria Rosa Martins Gomes
Morada: Avenida Gonçalo Velho Cabral, 194, 11º D
Código Postal: 2750-364 Cascais
Telefone:
BI:

Fax:
Data Nascimento:

02358818

NIF:

09-02-1954

Estado Civil:

Casado

INTERVENIENTES ASSOCIADOS

Testemunha (A notificar para comparência)

João Pedro Martins
Profissão/Actividade:
Morada: Avenida República da Bulgária, Lote 13, 9º C
Localidade:

Lisboa

Código Postal: 1950-442 LISBOA
Telefone:

Fax:

NIF:

Email:

IBAN:

Testemunha (A notificar para comparência)

Maria Helena Borges
Profissão/Actividade:
Morada: Direcção Geral At - Rua da Prata, Nº 10
Localidade:

Lisboa

Código Postal: 1147-027 LISBOA
Telefone:

Fax:

NIF:

Email:

IBAN:

Testemunha (A notificar para comparência)

Maria Filomena Martinho Bacelar
Profissão/Actividade:
Morada: Inspecção-Geral Finanças - Rua Angelina Vidal, 41
Localidade:

Lisboa

Código Postal: 1170-113 LISBOA
Telefone:

Fax:

Email:

NIF:
IBAN:

Testemunha (A inquirir por teleconferência)

José de Freitas Ferraz
Profissão/Actividade:
Morada: Rua António Quadros, Nº 1, 6 C
Localidade:

Lisboa

Código Postal: 1600-875 LISBOA
Telefone:
Email: freitasferraz@gmail.com
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Testemunha (A inquirir por teleconferência)

Fernanda Gabriel
Profissão/Actividade:
Morada: 8, Quai Finkwiller
Localidade:

Estrasburgo

Código Postal: 67000 ESTRASBURGO
Telefone:

Fax:

NIF:

Email: gabrielfernanda@hotmail.com

IBAN:

Testemunha (A notificar para comparência)

Sofia Abel Teixeira de Oliveira Braga
Profissão/Actividade:
Morada: Rua Dr. Almeida Garret, Nº 4
Localidade:

Leiria

Código Postal: 2400-088 LEIRIA
Telefone:

Fax:

NIF:

Email:

IBAN:

Testemunha (A notificar para comparência)

Frederico Doria Monteiro de Gouveia e Silva
Profissão/Actividade:
Morada: Rua do Lombo da Boa Vista, Nº 12
Localidade:

Funchal

Código Postal: 9060-173 FUNCHAL
Telefone:

Fax:

Email:

NIF:
IBAN:
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Tribunal Judicial da Comarca do Porto
Juízo Local Criminal do Porto - Juiz 8
Proc. nº 9426/19.5T9PRT
EXMO. SENHOR JUIZ DE DIREITO

ANA MARIA ROSA MARTINS, Arguida nos autos à margem identificados, notificada
nos termos e para os efeitos do disposto no nº 1 do artigo 315º do CPP, apresentar a
sua CONTESTAÇÃO, o que faz nos termos e com os seguintes fundamentos:
1.

A presente ação é mais um exemplo do fenómeno internacional – que também
tem manifestações em Portugal – intitulado “SLAPP – Strategic Litigation
Against Public Participation”1, ou, isto é, a instrumentalização de ações judiciais
para desincentivar ou intimidar ativistas, jornalistas, autores e outras pessoas
que falem, escrevam e atuem em nome do interesse público contra poderes
instalados.

2.

No âmbito das SLAPPs, pouco importa aos autores se as suas ações têm
fundamento ou viabilidade; ao invés, a mera antevisão das despesas financeiras

1

Apesar de o termo ter sido cunhado originalmente nos Estados Unidos da América, as “SLAPPs” –
trocadilho com a palavra inglesa “slap”, que significa “estalo” – estão já perfeitamente identificadas
também na Europa. Veja-se esta coligação de várias ONGs – a maioria, conexas ao jornalismo – que se
dedica ao combate ativista de proteção das vítimas de SLAPP, sensibilizando também a sociedade civil
e o poder político: https://www.the-case.eu/.
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e os incómodos que habitualmente se seguem após a citação para uma ação,
desde logo com o patrocínio judiciário e recolha de prova para a defesa, é, por
vezes, um mecanismo suficiente para vergar a vítima a cumprir
voluntariamente com alguns ou todos os pedidos formulados. Ou, ainda, a
abster-se de futuras críticas aos visados.
3.

No caso da ora Arguida, este é o segundo processo crime movido pelo
Assistente e suas empresas contra a ora Arguida no sentido de a silenciar,
impedindo o escrutínio público das suas actividades, o que, acrescente-se, não
irá conseguir.

4.

Na verdade, as declarações da ora arguida já foram em 2017 pretexto para uma
queixa-crime, por 3 crimes de ofensa a pessoa colectiva, movida contra a ora
Arguida pelas empresas do Assistente PLURIS INVESTMENTES (anterior MYSTIC
INVEST-SGPS, SA), DOURO AZUL e DOURO AZUL – Sociedade Marítimo
Turística, SA e MYSTIC CRUISES, SA, processo que correu termos sob o nº
430/16.6T9LSB no Juízo Local Criminal de Peso da Régua e que foi objecto de
despacho de não pronúncia que se encontra sob recurso – cfr. Documento nº
34 junto com o Requerimento de Abertura de Instrução.

5.

Saliente-se que o Assistente não esteve presente no debate instrutório mas,
posteriormente, escreveu uma carta à ora Arguida em que lhe propunha que
se encontrassem “olhos nos olhos”, tendo a ora Arguida respondido que se
queria encontra-la “olhos nos olhos” mais não teria que comparecer nas
próxima sessão de julgamento a que a obrigava – cfr. Documentos nºs 1 e 2
que se juntam e dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos
legais.
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6.

De resto, a ora Arguida interpretou a iniciativa desta carta por parte do
Assistente como uma tentativa de comprar o seu silêncio e inação
relativamente às actividades do Assistente que conflituam com a lei e o
interesse público geral.

7.

Ainda, sobre o modo como o Assistente pressiona e intimida investigações
jornalísticas para impedir a exposição das suas actividades e conflitos de
interesse nos seus negócios, transcreve-se o ponto 72, na pág 29, da
deliberação da ERC ERC/2020/114 (OUT-TV):
“Sandra Felgueiras também acusa Mário Ferreira, do grupo empresarial
Douro Azul, de ter feito várias chamadas de intimidação para que uma
reportagem sobre negócios em que estava envolvido e que estavam a ser
investigados pelas autoridades não fosse para o ar. Estava em causa um
«conflito de interesses» entre a nomeação da mulher do empresário, que se
retirou da magistratura para assumir a gestão dos alugueres do espaço da
Alfândega no Porto, sendo que ele é o presidente da instituição que tem o
contrato de parceria com o Estado relativo àquele espaço” (exibida a 24 de
maio) – cfr. Documento nº 3 que se junta e dá por integralmente reproduzido.

8.

Nos presentes autos, a Arguida responde por ter manifestado a sua opinião
sobre o Assistente um tweet que publicou por estar convicta da veracidade do
que nele afirma, manifestando, a sua indignação por as autoridades
portuguesas, em particular o primeiro-Ministro, mas incluindo a Justiça, não só
não agirem, apesar de, no seu entender, terem todos os dados para o fazer,
como, inclusive, credibilizarem publicamente o Assistente.
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9.

A opinião da Arguida sobre o Assistente é que este é um escroque, isto é, uma
pessoa

que

usa

de

manobras

fraudulentas

(

https://dicionario.priberam.org/escroques - Dicionário Priberam) ou um
indivíduo

que

se

apodera

do

alheio

por

meios

fraudulentos

(https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/escroqueDicionário Porto Editora) e um criminoso fiscal, isto é, uma pessoa que pratica
crimes fiscais.
10.

A opinião da Arguida fundamenta-se no processo da aquisição e posterior
revenda a si mesmo do navio Atlântida efectuada pelo Assistente, com a
utilização de paraísos fiscais e utilizando empresas off-shore, conforme resulta
de toda a informação que se encontra disponibilizada publicamente e, ainda, a
que resulta da investigação levada acabo pela Arguida.

11.

A Arguida, como é facto público e notório, é uma ex-diplomata e política
portuguesa, tendo há pouco tempo abandonado o Parlamento Europeu onde
esteve de 2004 a 2019 e tem-se destacado, nacional e internacionalmente, na
denúncia e combate à corrupção e à “lavagem de dinheiro”.

12.

A Arguida, por ter sido membro das Comissões de Inquérito do Parlamento
Europeu sobre os escândalos Luxleaks, Panama Papers, Paradise Papers e
outros, e por ter sido negociadora pelo Parlamento Europeu das 4ª e 5ª
Directivas anti-BCFT (Branqueamento de Capitais Financiamento do
Terrorismo), ficou familiarizada com os esquemas a que recorrem os evasores
fiscais para efeitos BCFT bem como com o funcionamento dos paraísos fiscais
como é o caso da Zona Franca da Madeira (ZFM).
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13.

Parece desnecessário realçar a importância de a Arguida poder exprimir
livremente as suas opiniões, por mais contundentes que sejam, tendo em conta
que Portugal, para além de consagrar constitucionalmente a liberdade de
expressão, é também signatário da Convenção Europeia dos Direito Humanos
que, como é jurisprudência constante do Tribunal Europeu dos Direitos
Humanos, confere um lugar matricial à liberdade de expressão numa sociedade
democrática.

14.

A Arguida não tem rigorosamente nada de pessoal contra o Assistente Mário
Nuno dos Santos Ferreira nem nunca o pretendeu ou procurou difamar mas
tem a responsabilidade, como cidadã informada e figura pública socialmente
interveniente, de exprimir a sua opinião publicamente sobre questões e figuras
relevantes da vida em sociedade, como é o caso.

15.

Sucede que o Assistente é, como ele próprio afirma na acusação particular –
acompanhada nos seus precisos termos pelo Sr. Procurador – “reconhecido
como figura pública da sociedade portuguesa e, particularmente, no meio
empresarial onde se encontra inserido”.

16.

O Assistente é a 16ª pessoa natural beneficiária de fundos europeus ao abrigo
do Fundo de Coesão Europeu 2014-2020 e é, também, a 4ª pessoa natural
portuguesa beneficiada com fundos comunitários, tendo recebido, no
mínimo, 33.817.645 € através das suas empresas DOURO HERITAGE SA,
MONUMENTAL PALACE HOTEL, SA e MYSTIC ADVENTURE, SA., de acordo com

francisco@teixeiradamota.pt · luisa@teixeiradamota.pt · (+351) 213863771/86
Rua Rodrigo da Fonseca 24, 4º Dto · 1250-193 Lisboa

5

o Relatório CEPS 2 cfr. Documento nº 4 – 1.ª página que se junta e dá por
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
17.

Sendo que as actividades empresariais, de resto polémicas, do Assistente – com
o aval do poder político - se têm estendido aos mais diversos campos,
nomeadamente ao sector da comunicação social, pelo que são particularmente
merecedoras de escrutínio público até porque se levantam legitimamente
dúvidas sobre a promiscuidade entre o mundo dos negócios e o mundo da
política - cfr. Docs. 1, 2 juntos com o RAI.

18.

Pelo que, naturalmente, o Assistente tem de suportar a crítica dura e
contundente mesmo que injusta, já que, como disse o presidente norteamericano Harry Truman: "quem não suporta o calor, não deve trabalhar na
cozinha".

19.

Está a Requerida absolutamente convicta, tal como muitos portugueses, que o
negócio da venda do navio Atlântida em que interveio o Assistente é um
negócio corrupto, com grande opacidade, em que os interesses e dinheiros
públicos não foram devidamente acautelados – cfr. Documento nº 5 que se
junta e dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.

20.

Em 20 de Dezembro de 2013 a ora arguida apresentou à PGR uma queixa-crime
contra incertos sobre o desmantelamento dos Estaleiros Nacionais de Viana do
Castelo (ENVC), em resultado do processo de subconcessão que levou ao

2

Disponível in
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679107/IPOL_STU(2021)679107_EN.
pdf
https://www.racius.com/mystic-adventure-s-a/
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despedimento de mais de 600 trabalhadores – cfr. Documento nº 3 junto com
o RAI.
21.

Nessa queixa-crime, a ora arguida estabeleceu uma relação com outra
investigação judicial então ainda em curso, respeitante aos submarinos,
porquanto “o Contrato de Contrapartidas associado ao Contrato de Aquisição
de dois Submarinos para a Marinha Portuguesa, (...) o Estado tinha garantido
que 52,2% do valor global do programa de contrapartidas seria destinado aos
ENVC - em encomendas, equipamento e transferência de tecnologia - num
montante de 632 milhões de euros. Só por si, esse investimento contribuiria
para a viabilidade económica e a laboração da empresa”. – cfr. Documento nº
3, ponto 2 do RAI.

22.

Algum tempo depois, foi noticiado que esta queixa-crime, juntamente com
outras apresentadas pelo Presidente da Câmara de Viana do Castelo e pelo
Sindicato dos Trabalhadores dos Estaleiros, tinham dado origem à abertura de
um inquérito judicial sobre a subconcessão dos ENVC em favor de uma empresa
privada então recém constituída, denominada WESTSEA.

23.

O referido inquérito judicial continua em curso no DCIAP, sob o número NUIPC
19/14.4 TELSB.

24.

A empresa WESTSEA pertence ao Grupo MARTIFER, que era então controlado
em 37% pelo Grupo MOTA- ENGIL.

25.

O Grupo MARTIFER era um dos maiores devedores ao BES/GES no momento do
colapso deste Grupo/Banco, com dívidas ascendendo a cerca de 560 milhões
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de euros – cfr. Documento nº 5 do RAI.
26.

Por seu lado, as dívidas do Grupo MOTA ENGIL ao universo BES/GES ascendiam
a 760 milhões de euros.

27.

As relações e contratos de financiamento ligando o universo BES/GES ao Grupo
MARTIFER eram intensas e frequentes, via bancos BES e BESI.

28.

“Além das relações de capital, o BES era o grande financiador do universo MotaEngil, não só da Ascendi e da própria Mota, mas também da Martifer e da IM,
a “holding” dos irmãos Carlos e Jorge Martins”, segundo escreveu o Jornal
“EXPRESSO” em 15/7/2015 – cfr. Documentos nºs 6 e 7 do RAI.

29.

A ora Arguida também apresentou queixas à Comissão Europeia (CE) sobre a
subconcessão dos ENVC, sublinhando que, de facto, mascarava uma
privatização (que foi tentada antes, em 2012), ou seja a passagem de valiosos
património e activos públicos para exploração por determinado grupo privado,
ainda por cima a preços e em condições escandalosamente irrisórias – cfr.
Documentos nºs 8 a 10 do RAI.

30.

As queixas apresentadas tiveram respostas e seguimento por parte da
Comissão Europeia – cfr. Documentos nºs 11 e 12 do RAI.

31. E as investigações da CE ainda prosseguiam, pelo menos, em 2017 – cfr.
Documentos nºs 13 e 14 do RAI.
32. Em finais de 2013, a ora arguida tinha adquirido a convicção, que - sublinha-se
mantém, de que sucessivos governantes deixaram a gestão pública dos ENVC
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degradar-se para terem o pretexto de os privatizar e entregar as suas
estratégicas instalações e activos ao Grupo MARTIFER/MOTA-ENGIL/BES/GES.
33. Uma opinião absolutamente legítima face às informações que tinha.
34. Em 29 de Novembro de 2013, num programa na TVi24, a ora arguida expressou
a opinião de ser preciso ir verificar que negócios é que tinha o escritório de
advogados do então Ministro da Defesa, que decidira e conduzira a
subconcessão dos ENVC à empresa Martifer.
35. Numa retaliação contra a queixa-crime que a ora arguida entregara a 20 de
Dezembro de 2013, o então Ministro da Defesa, Dr. José Pedro Aguiar-Branco
e o escritório de advogados de que era fundador avançaram com um
procedimento criminal por difamação contra a arguida, em razão do qual foi
pedido ao PE o levantamento da sua imunidade parlamentar.
36. Em Novembro de 2014 o PE, por recomendação da Comissão de Assuntos
Jurídicos, em relatório elaborado pela MEP finlandesa Heidi Hautala, decidiu
não levantar a imunidade da ora arguida, considerando que os seus
comentários e ações “não só diziam respeito a matérias de genuíno interesse
público - a privatização de importantes estaleiros navais - mas também
estavam directa e obviamente relacionados com o desempenho dos seus
deveres como Membro do PE”. – cfr. Documento nº 15 do RAI.
37. A ora arguida entendeu este processo – que veio a ser arquivado por despacho
de 24.10.2019 - como mais uma tentativa de a intimidar e de a fazer desistir da
investigação do caso – cfr. Documento nº 16 do RAI.
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38. Voltou, assim, a submeter elementos e queixas adicionais à PGR, ao Tribunal de
Contas e à CE sobre a entrega pelo Ministério da Defesa, por ajuste directo à
WESTSEA da encomenda dos navios patrulhões para a Marinha - antes
encomendados aos estaleiros públicos ENVC, em contrato inscrito há anos em
Lei de Programação Militar, mas cancelado para viabilizar a subconcessão – cfr.
Documentos nºs 17 a 21 do RAI.
39. Na queixa-crime inicial, que apresentou à PGR em 20 de Dezembro 2013, a ora
arguida limitou-se a fazer referência factual – cfr. Doc. 3, ponto 42 do RAI - ao
navio ATLÂNTIDA e à empresa DOURO AZUL, por esta ter tido dois navios
construídos com o aço vendido como sucata pela administração dos ENVC à
NAVALRIA, empresa do Grupo MARTIFER.
40. Tratava-se do aço já comprado pelos ENVC para cumprir a encomenda dos
patrulhões do Ministério da Defesa.
41. A ora arguida não estabeleceu, então, qualquer ligação entre o navio
ATLÂNTIDA e o Grupo DOURO AZUL, por desconhecer haver qualquer interesse
do Grupo naquele navio.
42. Segundo relatos dos media de 29 de Abril de 2016, a PJ e a PGR tornaram
públicas a realização, nesse mesmo dia, de buscas ao Ministério da Defesa, à
EMPORDEF, aos ENVC, ao Grupo MARTIFER e ao Grupo DOURO AZUL, incluindo
escritórios e residências do Sr. Mário Ferreira, no quadro de uma investigação
sobre “a venda do ferryboat Atlântida e a subconcessão dos estaleiros navais
de Viana do Castelo à empresa Martifer”.
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43. Segundo o jornal Diário de Notícias de 29.4.2016: “A PJ adiantou que a
operação está a ser conduzida pela sua Unidade Nacional de Combate à
Corrupção (UNCC), ‘no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público
(DCIAP) em que se investiga a eventual prática dos crimes de administração
danosa, corrupção e participação económica em negócio no âmbito da gestão
de estaleiros navais" – cfr. Documento nº 22 do RAI.
44. Segundo o jornal PÚBLICO de 29.4.2016: “A investigação a estes factos levou
ainda a PJ ao encontro de outras suspeitas de crimes relacionadas com a venda
de um navio dos ENVC ao grupo Douro Azul, empresa portuense de cruzeiros
turísticos, também alvo de buscas esta sexta-feira. Neste âmbito, a PJ esteve
também numa quinta em Torres Vedras, propriedade de Mário Ferreira” – cfr.
Documento nº 23 do RAI.
45. Foi, então, a arguida solicitada a pronunciar-se sobre a operação por um
jornalista do Diário de Notícias: “É um sinal de que algo está a mexer num caso
flagrante de corrupção", envolvendo a venda "a patacos" do ferryboat Atlântida
ao grupo Douro Azul, o qual "tem muito que contar" às autoridades, sublinhou
Ana Gomes ao DN” – cfr. Documento nº 24 do RAI.
46. Não foi só a ora arguida, mas também os diversos órgãos de comunicação
social, com base nos comunicados e informações fornecidos pela PJ e pela PGR,
a estabelecer esta ligação.
47. Ligação que é inteiramente natural e legítima face ao que já então era
publicamente conhecido sobre a venda e revenda do navio ATLÂNTIDA e face
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aos novos dados - as buscas e sobre quem elas incidiam - revelados pela PGR e
PJ.
48. Com efeito, por essa altura, já vários media tinham notado que os planos
propalados pelo Assistente de remodelar o navio para o fazer vogar no
Amazonas, haviam, em poucos meses, sido substituídos pela anunciada
revenda do navio a um operador norueguês. – cfr. Documentos nºs 25 a 28 do
RAI.
49. Convém ter presente que a construção do "ATLÂNTIDA" fora encomendada aos
ENVC pelo Governo Regional dos Açores, o qual viria a rejeitar o navio em Abril
de 2009, a pretexto de falha em cumprir certas disposições contratuais.
50. O valor do navio foi estimado em 50 milhões de EUR, mas o custo real para o
Estado saiu, de facto, a mais de 70 milhões, pois os ENVC tiveram de pagar uma
compensação por danos ao Governo dos Açores.
51. O Conselho de Administração dos ENVC - numa altura em que os Estaleiros já
tinham sido privatizados por subconcessão atribuída à companhia WESTSEA/
MARTIFER - abriu concurso internacional para vender o ferry "ATLÂNTIDA".
52. O contrato de aquisição foi outorgado, inicialmente, a uma companhia
registada na Libéria, a “Thesarco Shipping”, chefiada por um cidadão grego.
53. Mas a companhia nunca apareceu e falhou o pagamento dos 12.8 milhões de
EUR que tinha oferecido pela aquisição do ferry.
54. Por isso, em Julho de 2014, o concorrente colocado em segundo lugar - o Grupo
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DOURO AZUL/MYSTIC CRUISES GROUP - viu o contrato ser-lhe adjudicado pela
quantia de 8.75 milhões de EUR.
55. Pouco depois, o Assistente, CEO e dono do Grupo DOURO AZUL/MYSTIC
CRUISES SA, que inicialmente anunciava que destinava o ATLÂNTIDA a zarpar
para o Amazonas tornou pública a revenda do navio – cfr. Documentos nºs 29
e 30 do RAI.
56. Cinco meses depois, assim, o negócio de revenda ter-se-á consumado por 17
milhões de EUR.
57. Ou seja, quase o dobro do que tinha custado em concurso público.
58. O navio terá sido revendido à companhia norueguesa HURTIGRUTEN SA – cfr.
Documento nº 31 do RAI.
59. O Jornal Observador escreveu a 29.4.2016: “O Diário Económico chegou a
avançar que o navio seria vendido por 17 milhões de euros, mas Mário Ferreira
não divulgou os valores. “A empresa cotada que o comprou a outra empresa
pediu confidencialidade, mas posso dizer que ganhámos dinheiro”, disse Mário
Ferreira à SIC, em novembro de 2015, quando a venda se concretizou.” – cfr.
Documento nº 32 do RAI.
60. Um artigo do Jornal EXPRESSO em 19.05.2017 revelou que a venda do navio
pelo Sr. Mário Nuno dos Santos Ferreira - o CEO e dono do Grupo Douro Azul e
da empresa Mystic Cruises, SA fora feita através de uma companhia sediada em
Malta, a quem o Assistente vendera o navio – cfr. Documento nº 33 do RAI.
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61. A ora arguida explicou à Rádio Renascença, a 14 de Junho de 2017: ‘É a
Procuradoria-Geral da República que revela que há suspeitas de corrupção
relativamente à compra e venda do navio “Atlântida”. Não fui eu que falei nisso.
Sendo confrontada com um comunicado da PGR, que revelava suspeitas de
corrupção nesse negócio em particular, eu comentei que era um negócio que
tresandava a corrupção, mantenho isso, não quer dizer que a corrupção esteja
do lado da firma que adquiriu, a Douro Azul” (..) “Quem são os corruptos, os
corruptores e os corrompidos, é uma questão que compete à justiça apurar e,
pelos vistos, a justiça está a fazer o seu trabalho de investigação. Que o senhor
Mário Ferreira, da Douro Azul, venha enfiar a carapuça, quando eu não disse
quem eram os responsáveis pela corrupção, que venha inclusivamente fazer
uma ligação desse caso ao dos estaleiros, é muito significativo” (...) Se a Douro
Azul não tem nada a temer, deve colaborar no apuramento da verdade, deve
contar à justiça o que sabe” – cfr. Documento nº 35 do RAI.
62. O Parlamento Europeu, em 30.11.2017 determinou não autorizar o
levantamento da imunidade da ora arguida neste outro pedido, na base de um
relatório elaborado pela deputada Laura Ferrara, da Comissão de Assuntos
Jurídicos do PE, relatório que se junta – cfr. Documento nº 36 do RAI.
63. Prosseguindo as suas investigações sobre este caso, a ora arguida acabou por
apurar que tudo se processou através de um estranho concurso.
64. No ano anterior à venda do ferry ATLÂNTIDA, o Conselho de Administração dos
ENVC tinha recebido duas propostas de compradores interessados,
respectivamente, oferecendo 28 e 21 milhões de euros pelo navio – cfr.
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Documento nº 37 do RAI.
65. No entanto, o então ministro da Defesa Aguiar Branco ordenou que um
concurso internacional fosse aberto, o que aconteceu, mas sem se estabelecer
um preço mínimo para a venda do navio pelo Estado.
66. No entender da ora arguida, estranha e suspeitamente.
67. Nesse concurso internacional, o critério para a venda foi o da oferta mais alta:
não se pediram garantias bancárias aos concorrentes, que também não foram
solicitados a pagar para obter os documentos para participar no concurso.
68. Não se assegurou também que os concorrentes submeteriam todos os
documentos solicitados para provar a sua idoneidade e capacidade financeira.
69. Além disso, os serviços de consultoria financeira para a organização do
concurso foram entregues ao Banco BESI - um banco subsidiário do Grupo
ESPÍRITO SANTO: o mesmo banco que, suspeitamente, aconselhou o processo
de privatização/sub concessão dos ENVC, como a ora arguida já fizera notar na
sua queixa-crime entregue à PGR em Dezembro de 2013.
70. Em ambos os concursos públicos, coincidentemente, o Banco BESI foi o efectivo
organizador da recepção dos documentos e propostas.
71. Os Bancos BESI e BES, é útil recordar, financiavam com elevados montantes os
Grupos MARTIFER, MOTA ENGIL e DOUROAZUL/ MYSTIC Holdings.
72. Coincidentemente, os Grupos que beneficiaram com a subconcessão dos ENVC
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e com a venda do navio ATLÂNTIDA!
73. Para além de o concurso ser estranho, também foi estranho - levantando as
maiores suspeitas quanto à sua idoneidade - o júri.
74. Como acima referido, a venda do navio ATLÂNTIDA em concurso público foi
inicialmente outorgada por 12.8 milhões de euros a uma companhia de
navegação registada na Libéria, a THESARCO SHIPPING CO, chefiada por um
capitão grego - sem que tivesse sido uma simples busca na internet que teria
alertado para a sua falta de idoneidade, tendo já sido previamente condenado
na Grécia por tráfico de seres humanos – cfr. Documento nº 38 do RAI e
Documento nº 6 que se junta e dá por integralmente reproduzido para todos
os efeitos legais.
75. O júri do concurso público não se deu a esse trabalho e ignorou quem estava a
outorgar a aquisição do navio.
76. O referido júri negligenciou também o significado do concorrente nunca se ter
incomodado a sequer visitar o navio que pretendia comprar (!!).
77. Por isso, não admira que tendo este primeiro concorrente sido repetidamente
notificado para tomar posse do navio e pagar o correspondente preço, ele
nunca tenha aparecido: era, muito naturalmente, um testa-de-ferro.
78. E, assim, o segundo concorrente - DOURO AZUL/MYSTIC CRUISES, SA conseguiu o contrato pelo muito baixo preço que oferecera: 8.75 milhões de
euros.
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79. O Presidente do CA dos ENVC respondeu então a perguntas dos media que
estranhavam o processo concursal e o seu desfecho: segundo ele, o concurso
estava em cumprimento total das regras legais e era presidido por um júri que
incluía representantes do Ministério das Finanças.
80. No entanto, nunca foi tornado público quem efectivamente integrava esse júri.
81. Sucede que esse júri foi presidido pela Senhora Dra. Filomena Martinho
Bacelar, uma Inspectora da Inspeção Geral de Finanças que tinha sido exposta
nos media em 2013/14 por o seu nome ter sido identificado nas listas do
escândalo “Swissleaks”, como tendo avultados depósitos no banco HSCB
Private Bank em Genebra, Suíça e em jurisdições offshore, em contas de
empresas com denominações tão sugestivas como Pernell e Bordel – cfr.
Documento nº 39 do RAI.
82. Mal apurou que era a Inspectora nomeada no “Swissleaks” quem tinha
presidido ao concurso, a ora arguida deu conta ao Ministro das Finanças das
dúvidas sobre a idoneidade daquela funcionária da IGF para ter presidido
àquele júri. – cfr. Documento nº 40 do RAI.
83. E insistiu por escrito junto do Ministro das Finanças, da DGAT e da PGR,
reiterando o pedido de ser investigado se a Dra. Bacelar, como presidente do
júri de venda do navio ATLÂNTIDA, alguma vez alertara para a possibilidade de
entre os concorrentes ao concurso estar montado um esquema de conluio para
defraudar o Estado.
84. Só em 2019 obteve a ora arguida uma resposta do Ministério das Finanças que,
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não respondendo à questão, deixa compreender que nunca foram tais
suspeitas investigadas e muito menos esclarecidas no quadro da IGF/MF – cfr.
Documento nº 41 do RAI.
85. Como resulta do atrás exposto, a Arguida ao concluir que o júri do concurso
público que organizou a venda do navio, apesar de presidido por uma
representante da Inspeção Geral de Finanças (Sra. Dra. Filomena Martinho
Bacelar), manifestamente não zelara pelos interesses do Estado e negligenciara
elementares precauções sobre as condições de venda e de probidade dos
concorrentes, comunicou o que apurara ao Ministro das Finanças, Autoridade
Tributária e PGR. – cfr. Documentos nº 40 a 42 do RAI.
86. Mas, para além de um estranho e suspeito concurso e um estranho e suspeito
júri, deparou-se a ora arguida com um estranho e suspeito negócio de venda e
revenda através de um paraíso fiscal, Malta, negócio este já directamente na
esfera da actuação do Asssistente.
87. A ora arguida pôde confirmar e aprofundar o que o jornal EXPRESSO tinha
revelado na sua investigação “Malta Files”: que a aquisição, venda e revenda
do navio ATLÂNTIDA pela MYSTIC CRUISES SA ao comprador final
HURTIGRUTEN SA tinha ocorrido através de uma companhia sediada em Malta
– cfr. Documento nº 33 do RAI.
88. Essa companhia, a INTERNATIONAL TRADE WINDS, LTD – existindo uma
INTERNATIONAL TRADE WINDS HOLDING, LTD - ambas localizadas em 89, Saint
John Street, Valletta 1165, e criadas em 19 Novembro de 2014 .
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89. E que, por sua vez, revendeu o navio ao comprador final HURTIGRUTEN SA por
uma valor divulgado como sendo de 17 milhões de euros - pagos em
29/06/2015

pelas

entidades

HURTIGRUTEN

SA

e

NORDISK

SKIBREDERFODERING, via uma conta em nome da empresa INTERNATIONAL
TRADE WINDS LTD ou INTERNATIONAL TRADE WINDS HOLDING, LTD, junto do
Banco Carregosa, Private Banking, em Portugal.
90. Confirmou também a ora arguida que o único beneficiário efectivo da
companhia maltesa INTERNATIONAL TRADE WINDS LTD e da INTERNATIONAL
TRADE WINDS HOLDING, LTD, é o ora Assistente, Sr. Mário Nuno dos Santos
Ferreira, o CEO e o dono da DOURO AZUL/MYSTIC CRUISES, sendo certo que
esta empresa já deixou de existir, tendo sido provavelmente criada pelo
somente para a operação de compra e revenda do navio Atlântida.
91. Sendo certo que o Assistente criou outra empresa em Malta, a International
Mystic Sails, Ltd que poderá também ter estado envolvida nesta operação de
venda e revenda do navio Atlântida.
92. Estas informações que constam da base de dados ”Offshore Leaks Data Base”
do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigação constam da base de
dados

já terão, também, sido estabelecidos no quadro da investigação

desenvolvida no processo em curso no DCIAP – cfr. Documentos nºs 8 a 103
que se juntam e dão por integralmenete reproduzidos.
93. De resto, tanto quanto a ora arguida conseguiu apurar, foi aberto um novo

3

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55064087; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56086997;
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55065441
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processo - inquérito NUIPC 194/19.8 TELSB - só para investigar a operação da
compra, venda e revenda, pelo Assistente e as suas empresas, do navio
Atlântica.
94. E, como era seu dever, a ora arguida deu conta destes factos à Directora Geral
da Autoridade Tributária – cfr. Documento nº 42 do RAI.
95. Está, assim, pelo menos, fortemente indiciado que o Assistente usou o
esquema de uma «venda a si próprio» através de uma companhia que
estabeleceu em Malta fugindo, assim, ao pagamento de impostos devidos em
Portugal, o que o torna, no entender da ora Arguida, num escroque e num
criminoso fiscal, não estando devidamente esclarecidos os valores porque o
Assistente vendeu o navio em causa à sua empresa em Malta, os valores porque
esta o vendeu às empresas HURTIGRUTEN SA e NORDISK SKIBREDERFODERING,
como foram movimentados tais valores em termos bancários, nomeadamente
se os mesmos saíram de território nacional e em que termos e quais os
impostos que foram pagos pelo assistente no nosso país.
96. Informação que o Assistente, naturalmente, deverá disponibilizar nos
presentes autos, como irá ser requerido, uma vez que a Administração Fiscal, a
coberto do sigilo fiscal, não fornece tais informações, devendo o Assistente, na
audiência de julgamento, esclarecer este tribunal sobre a forma como vendeu
e revendeu o navio em causa, através de que sociedades e os impostos que
foram pagos já que são estes factos do seu conhecimento pessoal, por si
praticados ou através das suas sociedades, necessários à defesa da Arguida e
que não lhe é possível confirmá-los de outra forma.
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97. A Arguida tem expresso publicamente, de boa fé, tanto através da comunicação
social como através das redes sociais, a sua opinião por estar, inequivocamente
e de boa fé, convicta que tanto o processo de subconcessão/privatização dos
ENVC, como a venda do navio ATLÂNTIDA pelos ENVC à DOURO AZUL/MYSTIC
CRUISES, SA e a sua revenda à HURTIGRUTEN SA envolveram manobras
fraudulentas, negócios com corrupção, incluindo gestão dolosa, conluio,
manipulação de concursos internacionais, evasão fiscal e perdas infligidas aos
interesses do Estado.
98. A ora arguida, no uso da sua liberdade de expressão e de opinião consagrada
constitucionalmente, tem, como é o caso dos autos, emitido opiniões
fundamentadas em factos verídicos, que, no seu entender, integram condutas
ilegais.
99. É certo que a linguagem da Arguida é, por vezes, contundente e, mesmo,
truculenta mas nem por isso deve a mesma ser censurada sob pena de se
limitar, inaceitavelmente em regime democrático, o escrutínio público e o livre
debate de informações e opiniões sobre questões relevantes para a sociedade.
100. No caso do tweet a que se reportam os presentes autos, a Arguida manifestava
a sua revolta profunda com a confraternização do Primeiro-Ministro com o ora
Assistente, uma vez que estava – e está – convencida da existência de manobras
fraudulentas, nomeadamente evasão fiscal, por parte do Assistente nos seus
negócios, em particular, no caso do navio Atlântida.
101. E, por isso mesmo, participou, como era seu dever, às autoridades
competentes as ilegalidades que entendia deverem ser investigadas.
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102. Em coerência com as preocupações sobre a “flagrante corrupção” que
transparecia no negócio, e que, obviamente, não implicavam quaisquer
suspeitas sobre o comprador Grupo Douro Azul/ Mystic Cruises, SA, a Arguida
tomou a iniciativa de apurar responsabilidades de outros principais
intervenientes no negócio, incluindo os que deveriam representar e defender
os interesse do Estado.
103. Acresce que a operação de venda e revenda do navio ATLÂNTIDA “cheira” a
fraude fiscal e a branqueamento de capitais.
104. Isso mesmo confirmou, na Assembleia da República, o último Presidente da
EMPORDEF, nomeado para encerrar definitivamente aquela holding do Estado
que geria os ENVC.
105. O Dr. João Pedro Martins afirmou, como foi amplamente noticiado, que
encontrou nos ENVC “alta corrupção”, referindo-se a práticas do passado e do
presente, que reportou às autoridades judiciais – cfr. Documentos nºs 43 e 44
do RAI.
106. A imprensa referiu que o Dr. João Pedro Martins entregou provas e foi ouvido
no DCIAP - possivelmente no quadro do processo de inquérito aberto e em
curso NUIPC 19/14.4 TELSB.
107. Entretanto, surgiram mais informações que reforçam as suspeitas e as
convicções da ora Arguida, como as que veiculou ao Governo, de que o navio
“World Explorer”, propriedade do Assistente, através da sua empresa Mystic
Cruises, SA, inaugurado pelo Primeiro Ministro António Costa, será um hoje um
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casino flutuante, registado no MAR da Zona Franca da Madeira e licenciado
como tal pelo Governo Regional da Madeira, parecendo a à Arguida
desnecessário sublinhar o recurso que é feito à Zona Franca da Madeira por
aqueles que se dedicam a actividades ilegais, como de resto foi recentemente
afirmado pelo procurador do DCIAP Rosário Teixeira – cfr. Documentos nºs 45
e 46 do RAI.
108. A ora arguida escreveu, então, ao Primeiro Ministro protestando por ele ter
dado cobertura político/mediática a um navio construído pela WestSea,
esquecendo que esta empresa se tinha apoderado dos ENVC ao mesmo tempo
que enaltecia o proprietário do navio, o ora Assistente, que estava a ser
investigado pela venda e revenda do navio Atlântida, por suspeitas envolvendo
diversos crimes, incluindo fraude fiscal, tendo o Primeiro Ministro respondido
– cfr. Documentos nºs 11 e 12 que se juntam e dão por integralmente
reproduzidos.
109. A Arguida limitou-se a exprimir, de boa fé, a sua opinião sobre o Assistente, de
uma forma contundente e veemente mas que tem apoio em diversa
factualidade que é pública e, também, que foi por si apurada, sobre uma figura
pública e sobre matéria com interesse público, não visando humilhar ou
rebaixar o Assistente mas, sim, criticar publicamente, em primeiro lugar, a
actuação do Primeiro-Ministro, dada a fundada opinião que tem do Assistente,
pelo que não cometeu qualquer ilícito, cível ou criminal, estando a sua opinião
protegida pela liberdade de expressão.
110. Reproduzem-se, nos artigos seguintes, os sumários de alguns acórdãos dos
nossos tribunais superiores elucidativos sobre esta matéria e que já foram
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transcritos no RAI.
111. “Ocorrendo conflito entre os direitos fundamentais individuais – à honra, ao
bom nome e reputação - e a liberdade de opinião e de imprensa, não deve
conferir-se aprioristicamente e em abstracto precedência a qualquer deles,
impondo-se a formulação de um juízo de concordância prática que valore
adequadamente as circunstâncias e o contexto do caso e pondere a
interpretação feita, de modo qualificado, acerca da norma do art. 10º da CEDH
pelo TEDH - órgão que, nos termos da CEDH, está especificamente vocacionado
para uma interpretação qualificada e controlo da aplicação dos preceitos de
Direito Internacional convencional que a integram e que vigoram na ordem
interna e vinculam o Estado Português - e tendo ainda necessariamente em
conta a dimensão objectiva e institucional subjacente à liberdade de imprensa,
em que o bem ou valor jurídico que, aqui, é constitucionalmente protegido se
reporta, em última análise, à formação de uma opinião pública robusta, sem a
qual se não concebe o correcto funcionamento da democracia”.4
112. I - A liberdade de expressão e a honra conformam dois direitos fundamentais,
que, dada a sua relevância, mereceram a consagração constitucional.
II – Trata-se de direitos pertencentes à categoria dos direitos, liberdades e
garantias pessoais, pelo que lhes é aplicável o seu regime específico,
designadamente o previsto no nº 2, do art. 18º, da CRP.
III - O citado nº2 deu, assim, expressa guarida constitucional ao princípio da
proporcionalidade, também chamado princípio da proibição do excesso.

4

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13.07.2017, Proc. nº 3017/11.6TBSTR.E1.S1, disponível
in www.dgsi.pt
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IV - À luz da Constituição, a liberdade de expressão e a honra têm o mesmo
valor jurídico, inviabilizando-se qualquer princípio de hierarquia abstracta
entre si.
V - Importa, assim, recorrer ao princípio da concordância prática ou da
harmonização.
VI - Todavia, revelando-se impossível alcançar uma solução de harmonização,
para se obter uma solução justa para a colisão de direitos haverá que
proceder a uma ponderação de bens, seguindo-se uma metodologia de
balanceamento adaptada à especificidade do caso.
VII - Razão pela qual a resolução do conflito não poderá deixar de assumir uma
natureza concreta, esgotando-se em cada caso que resolve.
VIII - A resolução concreta do conflito entre a liberdade de expressão e a honra
das figuras públicas, no contexto jurídico europeu, onde nos inserimos,
decorre sob a influência do paradigma jurisprudencial europeu dos
direitos humanos.
IX - O TEDH, interpretando e aplicando a CEDH, tem defendido e desenvolvido
uma doutrina de protecção reforçada da liberdade de expressão,
designadamente quando o visado pelas imputações de factos e pelas
formulações de juízos de valor desonrosos é uma figura pública e está em
causa uma questão de interesse político ou público em geral.
X - Perante uma orientação jurisprudencial estabilizada junto do TEDH, como
acontece em casos como o dos autos, os tribunais portugueses não
poderão deixar de se influenciar pelo paradigma europeu dos direitos
humanos.
XI - Em sede de ponderação dos interesses em causa e seguindo-se uma
metodologia de balanceamento adaptada à especificidade do caso, é de
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concluir ser a liberdade de expressão que, no caso concreto, carece de
maior protecção.
XII - Sendo que, no caso, atenta a matéria de facto apurada, o exercício da
liberdade de expressão se conteve dentro dos limites que se devem ter por
admissíveis numa sociedade democrática hodierna, aberta e plural,
atentos os aludidos critérios de ponderação e o referido princípio da
proporcionalidade, o que exclui a ilicitude da lesão da honra dos
recorrentes.
XIII - O princípio da presunção de inocência e o dever de reserva não relevam
para a decisão da questão que cumpre apreciar.5
113. I - A Constituição da República Portuguesa não estabelece qualquer hierarquia
entre o direito ao bom nome e reputação, e o direito à liberdade de expressão
e informação, nomeadamente através da imprensa. Quando em colisão, devem
tais direitos considerar-se como princípios suscetíveis de ponderação ou
balanceamento nos casos concretos, afastando-se qualquer ideia de supra ou
infravaloração abstrata.
II. De acordo com a orientação estabelecida pelo TEDH e que os tribunais
nacionais terão que seguir, as condicionantes à liberdade de expressão e de
imprensa devem ser objeto de uma interpretação restritiva e a sua
necessidade deve ser estabelecida de forma convincente.
III. Tendo sido veiculada informação jornalística que, no essencial, assenta em
factos verdadeiros e que incidiu sobre temática com relevância pública, não
pode concluir-se, apesar do dano daí advindo para outrem em termos de
reputação e bom nome, pelo exercício ilícito do direito à liberdade de
5

Acórdão do STJ de 31.01.2017, Proc. 1454/09.5TVLSB.L1.S1, disponível in www.dgsi.pt
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expressão e de informação.
IV. Isto não deixa de ser válido pela circunstância dos factos aparecerem
misturados com opiniões grosseiras e desprimorosas, quando se trata de
informação veiculada por um jornal cujo estatuto editorial aponta
expressamente para o uso da irreverência, sarcasmo, caricatura e hipérbole,
bem como para o propósito de consciencialização cívica.6
114. E, como bem sintetizou o Tribunal da Relação de Lisboa no sumário do acórdão
de 12 de Outubro de 20007, “Todo o cidadão tem direito à protecção jurídica da
sua honra e consideração, bem como da sua privacidade/intimidade, palavra e
imagem. Porém, para as "pessoas da história do seu tempo", ou seja, para
aqueles que ocupam a boca de cena no palco da Requerida política, cultural,
desportiva, etc., a tutela dos bens pessoais em questão é mais reduzida e
fragmentada do que no caso do cidadão comum.”

115. E no corpo do acórdão lê-se:“Outro ponto sobre o qual há também
convergência diz respeito à existência do que a doutrina e a jurisprudência
constitucional alemãs designam por "pessoas da história do seu tempo" (Person
der Zeitgeschite), aqueles que ocupam a boca de cena no palco da Requerida
política, cultural, desportiva, etc., os seus protagonistas, portanto, e em relação
aos quais a tutela dos bens pessoais em questão é mais reduzida e fragmentada
do que no caso do cidadão comum.

6
7

Acórdão do STJ de 06.09.2016, Proc. 60/09.9TCFUN.L1.S1, disponível in www.dgsi.pt
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, Proc. 0039719, disponível in www.dgsi.pt
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"O que está em causa é dar guarida no discurso jurídico a uma ideia
correspondente a uma das mais óbvias representações colectivas. A de que
a tutela jurídica, e sobretudo a tutela jurídico-penal desta particular
constelação de bens jurídicos ... terá de ser claramente diferenciada. Isto
em função do lugar de cada um na comunidade (do relevo público da sua
pessoa ou dos seus actos) e da sua maior ou menor exposição aos holofotes
da publicidade. Uma ideia a que o legislador tributa abertamente
homenagem ao prescrever no nº 2 do art. 80º do C. Civil (Direito à reserva
sobre a intimidade da vida privada): "A extensão da reserva é definida
conforma a natureza do caso e a condição das pessoas"' (prof. Costa
Andrade, ob. cit. p. 261-262).
Aquela maior redução e fragmentaridade justifica-se com o apoio do
"pensamento vitimodogmático" segundo o qual "a concretização dos
deveres constitucionais de protecção depende tanto da natureza e
dignidade dos bens jurídicos ameaçados, da intensidade das ameaças
como das possibilidades de auto-tutela do (portador) ameaçado",
considerando-se que os bens jurídicos em questão são precisamente os que
contam com as mais "extensas e consistentes alternativas de auto-tutela"
porque "a exposição ao escrutínio e devassa, nomeadamente por parte da
imprensa, depende fundamentalmente do estatuto, da postura e do
comportamento de cada um" (prof. Costa Andrade, ob. cit. p. 189-190).”

116. Também a nossa doutrina é clara sobre esta matéria:
“Em última análise, a tutela da honra, do crédito e do bom nome, associada
à protecção da reputação, encontra o seu fundamento constitucional nos
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valores da dignidade humana e do livre desenvolvimento da personalidade
e resultantes direitos pessoais de identidade e autonomia. Não obstante,
mais do que uma realidade categoria e autossubsistente, inteiramente
dependente dos esforços unilaterais do seu titular, a reputação é
essencialmente um fenómeno social, criada e alterado pelos juízos de
terceiros. Trata-se de uma grandeza essencialmente dinâmica, sujeita a um
desenvolvimento orgânico e adaptativo, supondo um juízo colectivo cuja
credibilidade reside precisamente no facto de ter sido formado através da
comunicação livre no seio de uma dada comunidade relevante. Daí que a
reputação dependa, em última análise, da liberdade de expressão,
informação e discussão.
Assim se compreende que, no quadro de uma ponderação de bens
constitucionalmente saudável, a protecção da reputação não possa
justificar uma restrição desproporcional das liberdades de expressão,
informação e discussão” (JÓNATAS MACHADO, A Glória, a Honra e o Poder,
Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 143º, Nº 3984, Jan-Fev 2014,
Coimbra Editora).
117. Como refere Manuel da Costa Andrade, “A liberdade de expressão pode valer
como causa autónoma e directa de justificação a título de exercício de um
direito em relação aos atentados típicos à honra sob a forma de juízos de valor.”
(Liberdade de Imprensa e Inviolabilidade Pessoal. Uma perspectiva JurídicoCriminal, Coimbra Editora, 1996, p. 270).

118. Sendo que, como afirma Jónatas Machado, “… uma protecção constitucional
robusta da liberdade de expressão no seio de uma sociedade democrática não

francisco@teixeiradamota.pt · luisa@teixeiradamota.pt · (+351) 213863771/86 29
Rua Rodrigo da Fonseca 24, 4º Dto · 1250-193 Lisboa

assenta, de forma alguma, no postulado de que a comunicação é sempre inócua
e inofensiva, justificando-se mesmo apesar do carácter ofensivo e danoso de
certos

conteúdos

expressivos”

(Liberdade

de

Expressão.

Dimensões

Constitucionais da Esfera Pública no Sistema Social, Coimbra Editora, 2002, p.
748).
119. O absurdo da pretensão censória do Assistente, na parte sustentada pela
pronúncia, é, assim, por demais evidente uma vez que a opinião da ora Arguida
é relevante e legítima, assentando a mesma em toda a factualidade supra
referida e encontrando-se protegida pelo disposto nos artºs 31º nº 2 b) e artº
180º nº 2 do Código Penal e artº 10º da Convenção Europeia dos Direitos
Humanos.
120. De resto, a ora Arguida, não abdicando do seu dever cívico de intervenção e
denúncia quanto a actividades que entende serem ilegais e em prejuízo do bem
público, apresentou na passada sexta-feira uma denúncia junto da
Procuradoria Europeia - cfr. Documento nº 13 que se junta e dá por
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.

Termos em que, por não ter praticado qualquer crime,
deverá a arguida ser absolvida.
DO PEDIDO CÍVEL:
121. A Arguida dá por reproduzido tudo quanto alegado em sede de contestação ao
despacho de pronúncia.
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122. Impugna o alegado nos artºs 2º a 5º, 8º a 10º, 16º, 17º, 26º a 36º, 41º a 56º,
59º a 62º, do pedido cível por não ser verdade.
123. Impugna o alegado nos artºs 11º, 22º, 25º, 33º, 34º, do pedido cível por não
conhecer nem ter obrigação de o conhecer.
124. Não se pronuncia sobre o alegado nos artºs 18º a 21º por estarem fora do
âmbito da pronúncia.
125. Para além dos artigos concretamente impugnados no presente capítulo, devem
também considerar-se impugnados todos os artigos constantes da Petição
Inicial que estejam em contradição direta ou indireta com o invocado na
presente Contestação.
126. A demandada elaborou e publicou o tweet em causa no legitímo uso da sua
liberdade de expressão e opinião, sobre matéria de relevante interesse público,
não tendo praticado qualquer ilícito.
Termos em que deverá, igualmente, ser absolvida do pedido
cível.
PROVA:
PROVA DOCUMENTAL:
I.

13 documentos e a documentação junta com o RAI.

II.

Documentos em poder do Assistente/Demandante:
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Requer que, para prova do alegado nºs 55 a 60, 71, 87 a 91 e 95 a 96 da
presente contestação seja notificado o Assistente/demandante para juntar
aos autos os documentos comprovativos:
a) Do recebimento do preço porque o Assistente ou o Grupo DOURO AZUL

ou a sociedade MYSTIC CRUISES, SA vendeu o navio em causa à empresa
INTERNATIONAL TRADE WINDS, LTD ou INTERNATIONAL TRADE WINDS
HOLDING, LTD, em Malta;
b) Da

identidade

do

beneficiário

efectivo

(RCBE)

da

empresa

INTERNATIONAL TRADE WINDS, LTD e da INTERNATIONAL TRADE WINDS
HOLDING, LTD, em Malta ao tempo da operação da compra e revenda do
navio Atlântida;
c) Do recebimento do preço pelo Grupo DOURO AZUL/MYSTIC CRUISES, SA

que vendeu o navio em causa à empresa INTERNATIONAL TRADE WINDS,
LTD ou INTERNATIONAL TRADE WINDS HOLDING, LTD, e do preço porque
esta sua empresa em Malta vendeu o navio às empresas HURTIGRUTEN
SA e NORDISK SKIBREDERFODERING;
d) Da forma como foram movimentados tais valores dentro do circuito

bancário, nomeadamente se os mesmos saíram e de que forma de
território nacional;
e) Em que termos e valores e quais os impostos que foram pagos pelo

assistente nas operações em causa.
f)

Deverá ainda esclarecer se a empresa International Mystic Sails, Ltd teve
qualquer intervenção nas operações em causa, qual a intervenção e se,
efectivamente, é também o beneficiário efectivo da mesma.
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OBSERVAÇÕES:
Faz parte da estratégia empresarial do Assistente, a constante mudança de nomes
das suas empresas, com fusões, cisões e outros negócios jurídicos bem como a
criação de empresas com nomes semelhantes e que se prestam a confusão
onomástica, mas tal factualidade não deverá, de forma alguma impedir a ora Arguida
de se defender e de obter os esclarecimentos pretendidos sob pena de violação dos
direitos defesa já invocados.
A título de exemplo, refira-se que existem (ou existiram), pelo menos, uma empresa
Mystic Cruises, Ltd, uma empresa MYSTIC INVEST-SGPS, SA, outra International
Mystic Sails, Ltd, sendo referida a existência do MYSTIC CRUISES GROUP.
III.

Documentos em poder de terceiros:

1.

Requer que seja solicitado à AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA, Rua da
Prata, nº 10, 1149-027 Lisboa, informação sobre:
a) O valor porque o Assistente ou o Grupo DOURO AZUL/MYSTIC CRUISES,
SA, isto é, quem adquiriu o navio ATLÂNTIDA no concurso público dos
Estaleiros Nacionais de Viana do Castelo, vendeu o navio ATLÂNTIDA à
empresa INTERNATIONAL TRADE WINDS, LTD, em Malta durante os anos
de 2014/2015;
b) Se o referido valor é o constante das declarações fiscais da empresa
proprietária e se sobre o mesmo foi pago qualquer imposto;
c) Se a revenda do referido navio às empresas às empresas HURTIGRUTEN
SA e NORDISK SKIBREDERFODERING foi do conhecimento da Autoridade
Tributária e Aduaneira e em que termos.
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OBSERVAÇÕES:
A ora arguida, pese embora o regime de sigilo fiscal, entende não ser necessária
autorização do Assistente e das suas empresas para a AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E
ADUANEIRA fornecer os dados solicitados, dado estarem em causa seus direitos de
defesa, consagrados no artº 31º nº 1 da CRP e um evidente interesse público.
2.

Requer que seja solicitado ao Departamento Central de Investigação e Ação
Penal (DCIAP), Rua Gomes Freire nº 213, 1150-178 Lisboa informação sobre:
a) Se estão a correr termos no referido DCIAP, os processos-crime NUIPC
19/14.4 TELSB e 194/19.8 TELSB;
b) Se os mesmos investigam a venda do navio Atlântida seja pelos ENVC ao
Grupo DOURO AZUL/MYSTIC CRUISES GROUP seja por este grupo à
empresa INTERNATIONAL TRADE WINDS, LTD ou INTERNATIONAL TRADE
WINDS HOLDING, LTD, localizada em 89, Saint John Street, Valletta 1165;
c) Quais os crimes investigados no referido processo.

IV.

Declarações e Depoimento de parte:

Requer-se que o Assistente/Demandante Cível preste declarações e depoimento de
parte sobre a matéria alegada nos artºs 55 a 60, 71, 87 a 91 e 95 a 96 da presente
contestação.
V.Testemunhal (cuja notificação se requer para as moradas indicadas, requerendo a
inquirição por via webex das testemunhas nºs 4 e 5):
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1. João Pedro Martins, com domicílio na Avenida República da Bulgária, lote 13,
9º C, 1950-442 Lisboa;
2. Maria Helena Borges, com domicílio profissional na Direcção-Geral da
Autoridade Tributária e Aduaneira, sita na Rua da Prata, nº 10, 1147-027
Lisboa;
3. Maria Filomena Martinho Bacelar, com domicílio profissional na InspecçãoGeral de Finanças, na Rua Angelina Vidal, nº 41, 1170-113 Lisboa;
4. José de Freitas Ferraz, morador na Rua António Quadros, nº 1, 6 C, 1600-875
Lisboa - Email: freitasferraz@gmail.com,
5. Fernanda Gabriel, moradora em 8, Quai Finkwiller, 67000 Estrasburgo Email: Gabrielfernanda@hotmail.com;
6. Sofia Abel Teixeira de Oliveira Braga, com domicílio profissional na NEWCO na
Rua Dr. Brito da Câmara, nº 20, 1º, 9000-039 Funchal e moradora na Rua Dr.
Almeida Garret, nº 4, 2400-088 Leiria;
7. Frederico Doria Monteiro de Gouveia e Silva, com domicílio profissional na
NEWCO na Rua Dr. Brito da Câmara, nº 20, 1º, 9000-039 Funchal e morador
na Rua do Lombo da Boa Vista, nº 12, 9060 - 173 Funchal.

JUNTA: 13 documentos.
OS ADVOGADOS
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DOC 1

DOC 2

DOC 3

Deliberação
ERC/2020/114 (OUT-TV)

Participações contra a RTP e a diretora de Informação de Televisão a
propósito da data de reinício do “Sexta às 9” e a reportagem sobre a
concessão da exploração de lítio; Investigação do “Sexta às 9” ao
ISCEM

Lisboa
27 de maio de 2020

500.10.01/2019/334
EDOC/2019/9109

Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social
Deliberação ERC/2020/114 (OUT-TV)
Assunto: Participações contra a RTP e a diretora de Informação de Televisão a propósito da data de
reinício do “Sexta às 9” e a reportagem sobre a concessão da exploração de lítio;
Investigação do “Sexta às 9” ao ISCEM - Instituto Superior de Comunicação Empresarial
I.

Enquadramento Factual

a) Das Participações
1.

Foram remetidas à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (doravante ERC), nos dias

19 de outubro e 8 de novembro de 2019, duas participações contra a RTP, por alegada violação da
«liberdade de imprensa», do «direito à informação» e por «intervenção do poder político na linha
editorial» do programa “Sexta às 9” da RTP1.
2.

Os participantes alegam que, após a interrupção de verão, o programa não foi emitido em

setembro, como inicialmente previsto, e como acontecia habitualmente, só tendo recomeçado em
11 de outubro de 2019 e com a sua duração reduzida para apenas 20 minutos.
3.

Um dos participantes relaciona essas alterações com as eleições legislativas de 6 de outubro

de 2019, defendendo que a exibição de reportagens polémicas afetaria os resultados eleitorais,
ainda mais quando a primeira reportagem a emitir logo após o regresso do programa «colocava em
causa membros do Governo e dirigentes políticos.»
4.

O participante conclui ter havido «censura sobre o programa e respetivos jornalistas, de

modo a não incomodarem a campanha legislativa e determinados candidatos, favorecendo em
especial o Partido Socialista, que encabeçava o Governo e, por isso, tutelava a RTP.»
5.

Posteriormente, em 9 de dezembro de 2019, aquando da sua audição nesta Entidade

Reguladora, a propósito da matéria em averiguação relacionada com as participações descritas, a
jornalista Sandra Felgueiras solicita a intervenção do regulador na análise de outros factos, que
considera graves, alegadamente praticados pela diretora de Informação da RTP.
6.

Segundo Sandra Felgueiras, a diretora de Informação imiscuiu-se numa investigação da

equipa do “Sexta às 9” que envolvia o encerramento compulsivo do Instituto Superior de
Comunicação Empresarial (ISCEM), onde era docente, falando pessoalmente com a diretora do

1
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Instituto e fornecendo-lhe informações sobre a investigação em curso. Para além do mais, não
comunicou à coordenadora ou a equipa do “Sexta às 9” essa sua intervenção.
7.

Alega que, com esta atuação, a diretora de Informação comprometeu todo o trabalho já

desenvolvido e que a investigação acabou por ser cancelada.
II.

Instrução

a) Diligências Instrutórias
8.

No âmbito das diligências instrutórias realizadas, tendo em vista o cabal esclarecimento dos

factos, recolheram-se os seguintes depoimentos presenciais:
 Sandra Felgueiras, jornalista e coordenadora do programa “Sexta às 9”;
 Maria Flor Pedroso, diretora de Informação de Televisão;
 Eduardo Pestana, Nuno Fernandes e Tiago Contreiras, membros eleitos do Conselho de
Redação de Televisão da RTP, ouvidos em simultâneo;
 Gonçalo Reis, Presidente do Conselho de Administração da RTP e Hugo Figueiredo, Vogal do
Conselho de Administração da RTP, ouvidos em simultâneo.
9.

As audições realizaram-se a 9 e 12 de dezembro de 2019 e a 15 e 16 de janeiro de 2020,

respetivamente (cf. Relatório Anexo).
10.

Foram juntos ao processo os seguintes documentos:
 Ata da reunião do Conselho de Redação de 5 de dezembro de 2019;
 Ata da reunião do Conselho de Redação de 11 de dezembro de 2019;
 Deliberação dos membros eleitos do Conselho de Redação da RTP-TV de 29 de dezembro de
2019;
 Comunicado do Plenário de Jornalistas da RTP-TV de 16 de dezembro de 2019;
 Comunicação da equipa do “Sexta às 9” aos membros da direção de Informação;
 Carta dirigida ao Conselho Regulador da ERC pela equipa do “Sexta às 9”;
 Correspondência eletrónica trocada entre a jornalista da equipa do “Sexta às 9”, Ana Raquel
Leitão, e a Diretora do ISCEM, Regina Moreira.

11.

Foram ainda realizadas as seguintes diligências:
 Elaboração de relatório com histórico e dados de exibição do programa “Sexta às 9”, desde a
sua génese, em 2012, até outubro de 2019;
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 Elaboração de relatório dos programas exibidos em setembro de 2019 no horário
habitualmente reservado à emissão do programa “Sexta às 9”;
 Audição dos depoimentos prestados pela jornalista e coordenadora do programa “Sexta às 9”,
Sandra Felgueiras, pela Diretora de informação da RTP, Maria Flor Pedroso, e pelo Presidente
do Conselho de Administração da RTP, Gonçalo Reis, na Comissão de Cultura e Comunicação
(CCC), a 3 de dezembro de 2019, na sequência de um pedido apresentado pelo Grupo
Parlamentar do PSD;
 Análise do conteúdo da edição de 11 de outubro de 2019 do programa “Sexta às 9”.
b) Defesa da RTP
12.

Notificada para se pronunciar quanto ao teor das participações, em resposta datada de 13 de

novembro de 2019, a RTP, na pessoa da diretora de Informação, vem «rejeitar, de forma expressa e
perentória, qualquer imputação de factos que possam constituir a violação dos princípios da
Liberdade de Expressão e de Informação consagrados constitucionalmente, bem com qualquer
violação dos princípios do rigor, independência, liberdade, pluralismo e isenção», requerendo o
arquivamento do processo.
13.

Argumenta que assentam em «suposições e juízos de valor graves e distorcidos da

realidade», porquanto estava previsto que o programa voltaria após a pausa de verão, o que se
verificou, e que durante o mês de setembro foram interrompidos vários programas informativos
semanais – “Prós e Contras”, “Linha da Frente”, “Outras Histórias” – para dar espaço a debates e
entrevistas com representantes das diversas forças político-partidárias. A opção cumpriu a missão
de serviço público, o pluralismo informativo e as boas práticas da cobertura jornalística em período
eleitoral.
14.

Acrescenta que a Direção de Informação é movida pelo interesse público das questões

abordadas e o respetivo interesse jornalístico que lhes é conferido e não a polémica ou os efeitos
que possam ter nos resultados eleitorais.
15.

A alegada redução do “Sexta às 9” para 20 minutos é cabalmente refutada pela diretora de

Informação, que elenca os tempos de emissão do programa durante o mês de outubro e na primeira
edição de novembro de 2019.
16.

Em conclusão, a RTP nega que o regresso do “Sexta às 9” tenha sido alterado pelo impacto

que poderia ter nos resultados eleitorais, que tenha sido exercida censura sobre o programa ou os
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seus jornalistas, que esteja em causa a liberdade de informação da RTP e que a linha editorial tenha
sofrido qualquer intervenção do poder político.
III.
17.

Enquadramento Jurídico
A salvaguarda da liberdade e independência dos órgãos de comunicação social,

designadamente, perante o poder político e o poder económico, constitui um valor fundamental da
liberdade de imprensa.
18.

A proteção da autonomia dos órgãos de comunicação social perante estes poderes, constitui

uma das principais e mais relevantes incumbências desta Entidade Reguladora.
19.

Com efeito, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 39.º da Constituição da República

Portuguesa (CRP), cabe à ERC assegurar, nos meios de comunicação social a «independência
perante o poder político e o poder económico», objetivo igualmente expresso na alínea c) do artigo
8.º dos seus Estatutos, aprovados pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro, onde se dispõe que são
«atribuições da ERC no domínio da comunicação social (...) zelar pela independência das entidades
que prosseguem atividades de comunicação social perante os poderes político e económico».
20.

Por outro lado, o n.º 2, do artigo 37.º da CRP, estabelece um princípio geral de proibição de

censura ao determinar que o exercício dos direitos, entre outros, de informar, de se informar e de ser
informado, sem impedimentos nem discriminações, não pode ser impedido ou limitado por qualquer
tipo ou forma de censura.
21.

Igualmente, estabelece o artigo 26.º, n.º 2 da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a

Pedido (doravante, também designada mais abreviadamente por Lei da Televisão), aprovada pela
Lei n.º 27/2007, de 30 de julho, que, salvo os casos previstos na lei, o exercício da atividade de
televisão e dos serviços audiovisuais a pedido assenta na liberdade de programação, não podendo a
Administração Pública ou qualquer órgão de soberania, com exceção dos tribunais, impedir,
condicionar ou impor a difusão de quaisquer programas.
22.

Determina o artigo 35.º, da Lei da Televisão, que «cada serviço de programas televisivo que

inclua programação informativa deve ter um responsável pela informação», que usufrui de
autonomia editorial (n.ºs 2 e 6).
23.

De acordo com o disposto no artigo 8.º, alíneas a), d) e j), dos seus Estatutos, cabe à ERC

garantir «o livre exercício do direito à informação e à liberdade de imprensa», «o respeito pelos
direitos, liberdades e garantias» e «assegurar o cumprimento das normas reguladoras das
atividades de comunicação social».
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IV.

Análise e Fundamentação

a) Reinício do “Sexta às 9” e reportagem sobre a concessão da exploração de lítio em Montalegre
24.

O presente processo teve na sua génese duas participações. Ambas apresentaram como

argumentos que o “Sexta às 9”, após a interrupção de verão, tinha sido reduzido na sua duração e
que o programa não tinha sido transmitido durante o mês de setembro por causa do seu presumível
impacto nas eleições legislativas de 6 de outubro.
25.

Quanto à duração do programa, a análise efetuada aos dados de exibição do “Sexta às 9”,

entre 2012 e finais de 2019, mostra que, em termos gerais, a edição mais curta teve 20 minutos e 4
segundos (22/01/2016), coincidindo com uma sexta-feira de final de campanha eleitoral para a
presidência da República. A edição mais longa, que correspondeu à estreia do programa na RTP1,
teve 54 minutos e 56 segundos de duração (10/02/2012).
26.

Quando foi lançado, em 2012, o programa tinha uma duração mais alargada, mas a redução

foi acontecendo gradualmente e com oscilações.
27.

Em 2019, após o recomeço do “Sexta às 9” depois do período de interrupção de verão as

variações de duração registadas nos dias 11 e 18 de outubro (e nestes casos também de mudança
de horário) estão devidamente fundamentadas com as alterações de grelha resultantes da
transmissão de um jogo da seleção nacional de futebol e da comemoração dos 60 anos do
“Telejornal”.
28.

Assim, através dos dados compilados pela ERC, das declarações prestadas pela própria

coordenadora do programa “Sexta às 9”, que refere não ter a duração do programa sido reduzida
para 20 minutos, confirmando o encurtamento pontual das duas primeiras edições de outubro por
conta dos dois eventos supramencionados e, bem assim, das declarações prestadas pela diretora
de Informação da RTP quanto ao tempo de duração do programa, ficou claro que o programa não
sofreu alterações significativas a este nível.
29.

Se a variação do tempo de duração de um programa é um dado facilmente aferível, o mesmo

não se pode dizer no que diz respeito à verificação da existência ou não de algum tipo de influência
externa sobre a decisão de alterar, adiar ou suspender – seja qual for a terminologia que se utilize
para descrever o sucedido – a data de reinício de um programa com um objetivo político.
30.

Pese embora todas as diligências realizadas, antecipa-se, desde já, que não chegaram ao

conhecimento da ERC elementos fácticos ou de prova que permitissem demonstrar com inexorável
certeza que o programa não foi retomado a 13 de setembro, como inicialmente previsto, por
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interferência política externa em razão do aproximar das eleições legislativas. A reflexão sobre esta
acusação tem, assim, de se fazer a diferentes níveis e incorporar os vários depoimentos recolhidos.
31.

A 19 de julho de 2019 terminava mais uma temporada do “Sexta às 9”, com a chegada do

período de férias de verão. Na despedida, a jornalista Sandra Felgueiras afirmou que o programa
regressaria em setembro, não avançando o dia em concreto. Pelo que se apurou, foi a diretora
adjunta, Cândida Pinto, quem deu lhe deu essa indicação.
32.

Sandra Felgueiras declara que, a 20 de agosto, regressada de férias, envia um SMS à diretora

de Informação questionando a data de início do programa. Por SMS, Maria Flor Pedroso indica o dia
13 de setembro, mas diz-lhe que aguarda Cândida Pinto para terem uma reunião. Ouvida na ERC, a
diretora de Informação confirmou que o programa esteve previsto para essa data.
33.

Em 20 de agosto a informação de que o “Sexta às 9” regressava a 13 de setembro passa a

constar de um post da página do Facebook do programa (cf. Anexo – Figuras, Fig. 5).
34.

A reunião acontece a 23 de agosto, juntando Maria Flor Pedroso, Cândida Pinto e Sandra

Felgueiras, sendo fixado o dia 11 de outubro para o reinício do “Sexta às 9”.
35.

A diretora de Informação garante que a nova data não foi imposta à coordenadora do

programa, assegurando que foi «consensualizada», entre si, a diretora adjunta e a própria
coordenadora do programa.
36.

Esclarece que a nova data não tinha sido decidida antes da reunião de 23 de agosto, que não

tinha um adiamento em mente e que o agendamento para 11 de outubro surgiu durante a reunião,
na evolução da conversa, e como resultado das várias questões que se colocavam.
37.

A coordenadora do “Sexta às 9” rebate argumentando que a mudança lhe foi comunicada e

não negociada, até porque não lhe cabe decidir a programação da RTP.
38.

A diretora de Informação atribui a necessidade de mudança de data de reinício do programa a

«uma conjugação de fatores», como seja a reestruturação da equipa do “Sexta às 9” em virtude da
saída de jornalistas que assim o solicitaram. Os novos elementos só estariam disponíveis a partir de
1 de setembro, já que transitavam de outras equipas e só seriam libertados a partir daquele dia. As
diretoras consideraram que aquele período seria bom para os novos jornalistas «rodarem» e se
adaptarem às dinâmicas do programa.
39.

Em audição na ERC, Sandra Felgueiras reconheceu que, caso o “Sexta às 9” tivesse começado

a 13 de setembro, teria dificuldades de continuidade nas semanas seguintes, já que os novos
elementos chegariam a duas semanas do recomeço do programa, o que lhes dava pouco tempo
para se adaptarem e dedicarem às investigações. Para a coordenadora, a rotação de jornalistas a
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que o programa foi votado é um sinal claro do desinvestimento por parte da direção de Informação.
Durante a pausa de verão, com as férias da coordenadora, a saída dos jornalistas e espera dos novos
elementos, o programa ficou reduzido ao trabalho de dois jornalistas.
40.

O calendário da cobertura eleitoral é outro dos fatores apontados por Maria Flor Pedroso para

adiar o reinício do “Sexta às 9”. A diretora sustenta que as datas ainda não estavam fechadas e que
as presenças dos candidatos em antena ainda estavam a ser negociadas com os partidos políticos e
com as outras televisões – SIC e TVI.
41.

Ambicionando uma aposta informativa forte na RTP1 durante o mês de setembro, com

debates, entrevistas e frente-a-frentes com os candidatos, a direção de Informação tinha que
reservar espaço de grelha para pôr essa visão em prática1. Maria Flor Pedroso esclarece que a opção
editorial para as Europeias foi distinta, com a cobertura eleitoral a ser assegurada sobretudo na
RTP3.
42.

A diretora alega que perante a cobertura pretendida para as Legislativas, o programa de

Sandra Felgueiras teria apenas uma emissão possível em setembro, e recomeçaria para logo depois
ficar suspenso.
43.

Verificados os dados de emissão, resulta que à exceção de 13 de setembro, dia em que o

programa esteve para ser retomado e foi substituído pelo concurso “Joker”, a programação que
ocupou o espaço do “Sexta às 9” relaciona-se com as eleições Legislativas.
44.

António Costa (PS) e Catarina Martins (BE) confrontaram-se, a 6 de setembro, num frente-a-

frente dirigido por Maria Flor Pedroso; no dia 20 foi a vez de “Eu, Cidadão”, um programa de
entrevistas da autoria de Cândida Pinto com os líderes dos seis partidos candidatos com
representação parlamentar. A 27 de setembro, o espaço do “Sexta às 9” deu lugar a uma entrevista
com a dirigente do BE.
45.

Os ajustes implementados pela direção de Informação afetaram outros programas da RTP1.

Porém, excetuando o “Prós e Contras”, nenhum foi totalmente arredado das emissões de setembro.
46.

Em substituição do “Prós e Contras”, a opção editorial da direção de Informação ditou que

apenas no dia 2 de setembro não houvesse programação ligada às Legislativas. Note-se que no
início do mês ainda vigorava o alinhamento de verão com conteúdos de entretenimento (duas séries
portuguesas e o “Joker” ocuparam o espaço do debate semanal da RTP1). Daí em diante todas as
segundas-feiras foram dedicadas às eleições, com frente-a-frentes e debates mais alargados entre
as candidaturas.
1

As grelhas da RTP3 também foram alteradas para dar lugar à programação eleitoral. Programas como “Tudo é
Economia” e “Grande Entrevista” são disso exemplo.
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47.

O “Linha da Frente”, programa que todos os intervenientes comparam mais diretamente com

o “Sexta às 9”, e o “Outras Histórias” retomaram a emissão em setembro. Contudo, foram ambos
interrompidos na segunda e quarta semanas desse mês, passando a uma periodicidade quinzenal.
Somente uma dessas interrupções não esteve relacionada com as eleições Legislativas: a 10 de
setembro o “Outras Histórias” foi substituído por futebol – Euro 2020.
48.

Conforme se observou, o “Sexta às 9” não foi o único programa a sofrer alterações. Maria Flor

Pedroso declarou que «foi preciso sacrificar outros formatos pois uma campanha exige uma
brutalidade de recursos» (declarações prestadas na Comissão de Cultura e Comunicação). A
necessidade de alocação de meios humanos e técnicos para a cobertura da campanha é, portanto,
mais um dos fatores que, segundo a diretora, confluíram para as alterações implementadas na
grelha de programas da RTP.
49.

Na audição do Conselho de Administração na ERC, o vogal com a área dos conteúdos referiu

que a questão dos ajustes de programação foi levada à reunião semanal de diretores (Informação e
Programas, que também é diretor da RTP1) e à reunião quinzenal com os restantes responsáveis
ligados aos conteúdos e que nenhum dos intervenientes, em nenhuma das reuniões, contestou ou
duvidou da intenção daquela escolha editorial e programática para a RTP.
50.

Na audição do Conselho de Administração, nada se adiantou sobre uma eventual

interferência política, direta ou indireta, na decisão de adiamento da data de reinício do programa.
51.

Por seu turno, os membros eleitos do Conselho de Redação da RTP afirmaram que nunca

chegou àquele órgão nenhuma queixa sobre a decisão de alteração do regresso do “Sexta às 9” à
antena da RTP1.
52.

Da averiguação efetuada observou-se que nem todos os programas da responsabilidade da

direção de Informação foram adiados para depois das Legislativas e que os que regressaram em
setembro perderam a sua prioridade em antena perante a programação informativa eleitoral.
53.

Assim sendo, os elementos recolhidos vão no sentido de consubstanciar o argumento de que

foram introduzidos ajustes na programação da RTP1 com vista a priorizar a cobertura jornalística da
campanha eleitoral.
54.

Um dos argumentos defendidos amiúde por Sandra Felgueiras é o de que o “Sexta às 9” nunca

tinha sido interrompido em períodos eleitorais.
55.

Na pesquisa efetuada pela ERC detetou-se um desvio a esta afirmação. Com efeito, sendo

regra que não houve alterações de grelha durante as várias eleições que se efetuaram desde que o
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programa estreou em 2012, no ano seguinte, 2013, o “Sexta às 9” só regressou após as eleições
Autárquicas, que se realizaram a 29 de setembro.
56.

Em 2013, após a interrupção de verão, o “Sexta às 9” teve início a 18 de outubro, com o

jornalista Pedro Benevides ao comando. Sandra Felgueiras, que estava de licença de maternidade,
só voltou a dirigir o programa em janeiro de 2014.
57.

Confrontada com este facto, a jornalista disse desconhecer o que se passou nesse período,

afirmando, contudo, que durante a sua coordenação o programa nunca foi adiado.
58.

Maria Flor Pedroso contestou a afirmação de Sandra Felgueiras e trouxe à ERC um email de 16

de setembro de 2013, do então subdiretor de Informação, em que questionava a coordenadora do
programa, o jornalista que a substituiu e outros elementos da direção sobre a possibilidade de a
rentrée do “Sexta às 9” acontecer no dia 18 de outubro e não no dia 11 de outubro como estava
previsto, por causa de um jogo da seleção nacional de futebol.
59.

Ou seja, tal como em 2019, defende Maria Flor Pedroso, também em 2013 o regresso do

“Sexta às 9” foi adiado por necessidade de ajustes na grelha de programas da RTP1.
60.

Com o propósito de aprofundar a hipotética semelhança entre as duas situações, procedeu-

se à análise das grelhas de emissão das sextas-feiras de setembro de 2013, período em que o
“Sexta às 9” esteve a aguardar o reinício da temporada.
61.

Há, no entanto, que ponderar que em 2013 as televisões decidiram restringir a cobertura

jornalística da campanha eleitoral e não realizar debates televisivos com os candidatos por
considerarem que a liberdade editorial e a autonomia de programação estavam reféns de
constrangimentos decorrentes do entendimento estrito que se fazia dos diplomas eleitorais2.
62.

Deste modo, nenhuma das alternativas ao “Sexta às 9” correspondeu a programas

relacionados com a campanha eleitoral, que culminou com eleições autárquicas a 29 de setembro. O
programa deu lugar a um jogo de qualificação para o Mundial de futebol (06/09/2013), a uma
reportagem (13/09/2013) e a episódios da série portuguesa “Bem-vindos a Beirais” (dias 20 e
27/10/2013 e 04/10/2013).

2
Ao nível da cobertura jornalística das campanhas eleitorais, nos anos de 2011 e 2013 discutiu-se acesamente a
liberdade editorial e autonomia de programação e as obrigações gerais de igualdade de oportunidade e
tratamento das diferentes candidaturas pelos órgãos de comunicação social. Em 2011, partidos sem
representação parlamentar apresentaram providências cautelares para intimar as televisões a fazerem debates
com todas as candidaturas.
A controvérsia veio a dar origem à Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho, que passou a regular a cobertura jornalística
em período eleitoral e a propaganda eleitoral através dos meios de publicidade comercial, revogando o DecretoLei n.º 85-D/75, de 26 de fevereiro, que foi contestado por alegada desadequação.
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63.

Na primeira edição, a 18 de outubro de 2013, após as autárquicas e em semana de

apresentação de Orçamento do Estado (OE), em três reportagens, o “Sexta às 9” tratou os seguintes
temas: os gastos do Estado com as subvenções partidárias, sob o mote: «Quanto vale o seu voto?»,
os «Benefícios fiscais» dos partidos e o «Caos nos manuais escolares», por alteração das metas
curriculares. O alinhamento do “Sexta às 9” contava ainda com a crónica «Condado Portucalense»,
em que se criticou o OE do Governo PSD/CDS-PP, a austeridade e a Troika.
64.

Assim, em 2013, o princípio da temporada foi efetivamente relegado para depois das

eleições, sofrendo já em outubro um ajuste de última hora devido a uma transmissão desportiva,
mas isso não sucedeu por reserva do espaço à cobertura da campanha Autárquica durante o mês de
setembro.
65.

Sobre a decisão editorial por detrás deste adiamento, que não suscitou reação semelhante à

que agora se analisa, faltam elementos da época e os depoimentos dos envolvidos para que se
possa fazer um paralelismo direto entre as motivações que determinaram a alteração da grelha de
programação, num e noutro caso.
66.

Com exceção do ano de 2013, conforme já referido, nos restantes atos eleitorais realizados

entre 2012 e 2019, o “Sexta às 9” não sofreu qualquer ajuste em termos de agendamento na grelha
de programação, mantendo o horário de exibição e o mês de setembro para o reinício das
temporadas.
67.

Sandra Felgueiras reconheceu que, apesar de não concordar, na altura da reunião de 23 de

agosto aceitou como bons os argumentos da diretora de Informação e da diretora-adjunta para que
o “Sexta às 9” não fosse para o ar a 13 de setembro. Diz que começou a «sentir que lhe estavam a
mentir» quando conversou com colegas que lhe disseram que os seus programas iam recomeçar
em setembro e que iriam ter interrupções e que um dos programas que substituiria o “Sexta às 9” era
da autoria de Cândida Pinto, um dado que naquela altura ainda não constava do plano de
programação.
68.

Sobre a inclusão deste programa na grelha de setembro, Maria Flor Pedroso referiu que foi

entendimento editorial que o programa da diretora adjunta deveria ser exibido antes do início da
campanha eleitoral.
69.

Se Sandra Felgueiras não associou logo o adiamento do “Sexta às 9” a qualquer tipo de

interferência ou pressão política, o desinvestimento no programa ao nível dos recursos (falta de
profissionais seniores, número reduzido de jornalistas, baixos salários, rotação, precariedade)
associado ao maior acompanhamento e questionamento por parte das diretoras relativamente às
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investigações políticas, sobretudo aquelas que envolviam o Governo e o PS, em detrimento dos
restantes temas em que «havia um absoluto abandono», acabaram por ser interpretados como
sinais de que havia maior controlo sobre esta área3.
70.

Tanto quanto foi possível apurar, foram as investigações políticas que estiveram na origem

dos desentendimentos entre Sandra Felgueiras e Maria Flor Pedroso. O caso de Tancos e o alegado
envolvimento do Presidente da República é indicado como o primeiro conflito, o caso dos prémios da
TAP como o culminar da deterioração do relacionamento. A partir de junho de 2019, Sandra
Felgueiras e Maria Flor Pedroso deixaram de falar e de ter reuniões a sós, conforme ambas
descreveram.
71.

Maria Flor Pedroso assume que depois da cobertura informativa do programa a respeito do

caso de Tancos, em que, na sua opinião, foi feito um «mau trabalho», passou a estar mais atenta às
investigações políticas do “Sexta às 9”, até porque a política é a sua área de interesse e na qual tem
experiência. Mas, segundo a própria, fê-lo cumprindo a sua função de diretora de Informação e
apenas e só com o objetivo de que as regras jornalísticas fossem cabalmente cumpridas.
72.

A primeira edição do “Sexta às 9” na rentrée depois do verão vai para o ar a 11 de outubro de

2019 com a reportagem sobre a concessão da exploração de lítio em Montalegre, um negócio que já
tinha tido destaque em abril e envolvia membros do Governo de António Costa, e que agora expunha
um antigo secretário de Estado, por suspeitas de ilegalidades que o Ministério Público estaria a
investigar.
73.

É a partir do momento em que o programa é exibido e que se fica a conhecer o tema da

primeira investigação que, na opinião pública, se começam a fazer associações mais substantivas
entre o adiamento do “Sexta às 9” e as eleições Legislativas. Ou seja, já não estaria em causa apenas
o adiamento de um programa de investigação com as características do “Sexta às 9”, mas
concretamente o próprio tema que a primeira reportagem abordava e o impacto que poderia ter tido
no sentido de voto das Legislativas se a mesma tivesse ido para o ar em setembro, antes das
eleições.
74.

Sandra Felgueiras referiu que em julho informou a diretora adjunta de que o programa

regressaria com o tema do lítio por ser a investigação que estava mais avançada. Posteriormente,
na reunião de 23 de agosto, a coordenadora deu conta de todos os temas que estavam em
investigação, incluindo o do lítio.
3

Sandra Felgueiras fala nos casos de Tancos, dos prémios da TAP, do aeroporto do Montijo, de Pedrógão Grande,
de Mário Ferreira na Alfândega do Porto, do Family gate ou das pulseiras eletrónicas (ver mais detalhadamente as
notas da audição na ERC, em Relatório Anexo).
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75.

Mas se a diretora de Informação e a diretora adjunta sabiam que a equipa do “Sexta às 9” tinha

o tema em andamento, desconheciam o envolvimento do antigo secretário de Estado. Com efeito, as
declarações de Sandra Felgueiras e de Maria Flor Pedroso são coincidentes no ponto de que só foi
dado conhecimento do nome de Jorge Costa Oliveira, o antigo secretário de Estado da
Internacionalização, na reunião de 3 de outubro.
76.

A diretora alegou em várias ocasiões que a sua direção de Informação não «guardava notícias

na gaveta» e que durante o período de interrupção a equipa do “Sexta às 9” nunca lhes fez chegar a
informação de que «havia notícia», apesar de ter incentivado Sandra Felgueiras a dar conhecimento
do que fosse surgindo, por haver abertura e ser comum os temas serem avançados no “Telejornal”.
77.

A 30 de outubro, na sequência da intervenção do líder do PSD na Assembleia da República,

onde confrontou o primeiro-ministro com a suspensão do “Sexta às 9” durante a campanha eleitoral,
um comunicado público assinado pelos membros da direção de Informação acrescentava um novo
argumento às razões que ditaram o adiamento.
78.

Alegava-se que a investigação sobre o lítio «não estava concluída durante a campanha

eleitoral» e que «apenas ficou em condições de ir para o ar horas antes da sua transmissão», a 11
de outubro de 2019.
79.

A equipa do “Sexta às 9” insurgiu-se contra esta nota de imprensa e dirigiu uma comunicação

a todos os membros da direção de Informação. A nota é assinada por dez jornalistas da RTP, entre
anteriores e atuais elementos do “Sexta às 9” que testemunharam e corroboraram a evolução dos
acontecimentos.
80.

Na tomada de posição conjunta é cristalino que, para a equipa do “Sexta às 9”, a reportagem

estaria pronta a 13 de setembro se tivesse sido essa a data de regresso do programa. Todas as
démarches teriam sido feitas no sentido de a concluir a tempo.
81.

É igualmente sublinhado que nas reportagens de investigação os visados são contactados

para obter a sua posição em momento mais próximo da data de exibição. Neste sentido, se o
programa tivesse mantido a data prevista de exibição, a entrevista com Jorge Costa Oliveira teria
sido tentada mais cedo.
82.

A equipa de jornalistas subscreve inclusivamente que a reportagem poderia ter ido para o ar

sem a entrevista a Jorge Costa Oliveira, porquanto a informação de que o “Sexta às 9” dispunha
baseava-se em fontes seguras, com ampla prova documental e testemunhal.
83.

Assim, os jornalistas são veementes em condenar a declaração pública da direção de

Informação de que a reportagem não estava pronta ou em condições de ser exibida a 13 de
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setembro quando essa questão nunca foi colocada à equipa do “Sexta às 9”, sendo certo que o
adiamento do programa foi ditado pela própria direção de Informação e que o procedimento de
edição acontece quase invariavelmente em cima da hora de exibição do programa.
84.

Analisados todos os dados e depoimentos sobre os contornos e motivações do adiamento do

reinício do programa “Sexta às 9” desenha-se a impossibilidade de concluir, sem qualquer margem
de dúvida, que a decisão editorial de alterar o início do programa de 13 de setembro para 11 de
outubro de 2019 teve motivações políticas ou origem em interferência governativa e/ou partidária.
85.

Saliente-se que a própria coordenadora do “Sexta às 9”, no seu depoimento refere que «não

tinha forma de provar que há uma causa/efeito entre o adiamento do programa e a reportagem do
lítio» e que lhe parece que ninguém o poderá provar.
86.

Por outro lado, importa não olvidar, que é prerrogativa do cargo de diretor definir e orientar os

conteúdos do órgão de comunicação social que dirige, com liberdade editorial e autonomia de
programação. Durante um período eleitoral é usual a comunicação social atribuir centralidade ao
tema, deslocando meios e recursos com vista a intensificar a cobertura informativa. Introduzir
alterações pontuais nas grelhas de programas para dar lugar a edições informativas especiais de
acompanhamento das campanhas, a debates, entrevistas ou outros formatos, não colide com a
matriz da atividade televisiva, e encontram a sua justificação na própria natureza e importância do
acontecimento.
87.

Também é legítimo e expectável que a diretora de Informação exerça as suas funções e

responsabilidades garantindo que todos os trabalhos produzidos sob a sua alçada respeitam as
regras da atividade jornalística. Essa atuação não pode deixar de ser entendida e aceite por todos na
redação. Porém, o mérito dessa conduta deve ser universal e não deve circunscrever-se a trabalhos
que versam sobre temas políticos4.
88.

Em suma, na ausência de evidências empíricas ou elementos de prova, os indícios recolhidos

não se afiguram suficientes para sustentar a convicção de que houve interferência política na
decisão editorial de adiamento do “Sexta às 9”, alegadamente motivada pela reportagem sobre a
concessão da exploração do lítio em Montalegre e o seu eventual impacto nas eleições Legislativas.
b) Investigação do “Sexta às 9” ao ISCEM - Instituto Superior de Comunicação Empresarial

4

Do ponto de vista da regulação, salienta-se que a maioria das queixas analisadas ao longo dos anos sobre o
programa “Sexta às 9” foram subscritas por cidadãos, empresas, instituições e entidades públicas versando
temas não necessariamente políticos.
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89.

Quanto aos factos relacionados com a investigação ao ISCEM, Sandra Felgueiras considera

que são graves e merecem a atenção do regulador.
90.

Em traços largos, explica que, em reunião realizada a 3 de outubro de 2019, a equipa do

“Sexta às 9” partilhou com a diretora de Informação e com a diretora adjunta uma investigação em
curso relacionada com o ISCEM, cujo encerramento compulsivo havia sido decretado pela tutela
após parecer da A3ES5.
91.

A investigação incidia sobre as alegadas dificuldades dos alunos do Instituto na obtenção da

documentação necessária às respetivas inscrições noutras universidades, ao pedido que lhes
estaria a ser feito para pagamento de emolumentos indevidos e à exigência de que os pagamentos
fossem feitos «em dinheiro vivo».
92.

Segundo Sandra Felgueiras, naquela data, a equipa do “Sexta às 9” já tinha na sua posse

vários documentos e a jornalista Ana Raquel Leitão já tinha gravado uma entrevista com o
presidente da A3ES, com uma aluna que estaria a enfrentar problemas com a transferência para
outro estabelecimento de ensino e a quem estariam a ser cobradas quantias indevidas e uma
entrevista com um arquiteto a quem a diretora do ISCEM estaria a dever 2 milhões de euros e que lhe
movera um processo de execução, com penhora de bens.
93.

Refere que, durante a tarde do dia 8 de outubro, Cândida Pinto abordou a jornalista que

investigava o caso, Ana Raquel Leitão, para lhe dizer que «alguém», que não identificou, lhe tinha
feito saber que não havia multibanco no ISCEM, querendo com isso dizer que a questão do
pagamento em «dinheiro vivo» não se confirmava, o que invalidava a linha de investigação.
94.

Ainda segundo a coordenadora do programa, nesse mesmo dia, pelas 20h, Ana Raquel Leitão

recebe um telefonema da diretora do ISCEM, que lhe diz ter estado com Maria Flor Pedroso e que
esta a informou da investigação do “Sexta às 9” e das suspeitas de «recebimento indevido de
dinheiro vivo». Acrescenta que, por recomendação desta, só responderia à entrevista anteriormente
solicitada por escrito.
95.

Sandra Felgueiras, que também falou com a responsável do ISCEM, afirma que Regina Moreira

sabia ipsis verbis o que tinha sido dito na reunião com a diretora de Informação e a diretora adjunta.
Menciona que outros jornalistas da equipa presenciaram o telefonema e fizeram o registo conjunto
da conversa.
96.

A coordenadora do programa considera que em consequência da atuação da diretora de

Informação, ficou prejudicada a investigação, tendo a mesma sido cancelada.
5

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.
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97.

Considerando o exposto, poderá estar em causa a transmissão de informação privilegiada à

visada na reportagem, conflito de interesses e violação do sigilo profissional.
98.

Maria Flor Pedroso veio esclarecer que foi a diretora do Instituto que a abordou no dia 8 de

outubro. Que, quando se deslocou ao ISCEM para participar numa reunião de docentes, Regina
Moreira disse-lhe estar a ser contactada para dar uma entrevista, mas que não pretendia aceder. Em
face da situação, e para não comprometer a investigação, Maria Flor Pedroso disse-lhe: «Ao menos
dê por escrito! (...) peça as perguntas por escrito.».
99.

Garante que não recomendou que Regina Moreira impusesse aquela modalidade de

entrevista e que não lhe deu mais informações sobre a investigação do “Sexta às 9”.
100. Na sua perspetiva, agiu de boa-fé, negando ter-se imiscuído no trabalho da jornalista.
Considera que teve uma atitude «normal», em prol da investigação e na defesa dos interesses da
RTP, por ter percebido que aquela era a única hipótese de viabilizar a entrevista.
101. Acrescenta que também aproveitou a ida à secretaria do ISCEM para perguntar à funcionária
se os alunos estavam a pagar em dinheiro, ao que esta terá respondido que não havia multibanco e,
por isso, todos os pagamentos eram feitos por transferência bancária.
102. Estas informações foram transmitidas a Cândida Pinto para que as levasse ao conhecimento
da equipa do “Sexta às 9”. Só não partilhou a informação diretamente com a coordenadora do “Sexta
às 9” devido à falta de confiança e ao mau relacionamento entre ambas.
103. Maria Flor Pedroso assegura que não deu indicações à diretora adjunta para não revelar a sua
identidade, mas que Cândida Pinto, como jornalista, «fez aquilo que tinha de fazer», não revelou a
sua fonte de informação, tal como inscrito no Código Deontológico. Para Maria Flor Pedroso, o
importante era a informação, credível e segura, e não quem a tinha facultado.
104. De qualquer modo, reconhece que não fez bem em intervir e que, na reunião do Conselho de
Redação, já pediu desculpa à equipa do “Sexta às 9”, por a sua intervenção ter resultado no fim da
investigação, mas reitera que a sua intenção nunca foi essa, bem pelo contrário.
105. Ouvido o Conselho de Redação, foi dito que, sendo a diretora de Informação a responsável
máxima da informação da RTP, lhe é reconhecida legitimidade para intervir nos trabalhos. Porém, se
o propósito da diretora era ajudar a investigação, deveria ter agido com maior bom senso e
transparência.
106. Na opinião dos pares, as diligências de Maria Flor Pedroso foram realizadas com recurso a
informação privilegiada sobre uma investigação em curso e que, consequentemente, todos os
dados deviam ter sido imediata e integralmente comunicados aos responsáveis pela investigação –
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o Conselho de Redação advoga, aliás, a imprescindibilidade da adoção futura deste padrão de
comportamento na RTP.
107. Com a tónica na ligação profissional da diretora de Informação com o ISCEM, o Conselho de
Redação considera que é «manifestamente desejável a existência de extrema prudência na
abordagem de matérias sob sigilo profissional dos jornalistas, em particular em situações em que
possa vir a ser alegado um eventual conflito de interesses.»
108. Na opinião do Conselho de Redação o caso não pode ser descontextualizado do
relacionamento entre a diretora de Informação e a coordenadora do programa, em que subsistia um
quadro de grande desconfiança.
109. Todavia, para o Conselho de Redação não ficou demonstrada nenhuma intencionalidade da
diretora em prejudicar a investigação.
110. Já o Conselho de Administração argumentou que falta àquele órgão competência técnica para
apreciar um caso de conduta jornalística, com as inerentes questões deontológicas, e que o facto de
Maria Flor Pedroso ter posto o lugar à disposição, imediata e irrevogavelmente, derrogou a
necessidade de o Conselho de Administração se debruçar sobre o assunto.
111. Ainda assim, o Conselho de Administração manifestou alguma estranheza pela forma como a
situação foi conduzida por quem ocupa um lugar de direção, num cenário em que «há declarações
da própria, que são citadas no Conselho de Redação, aceitando que cometeu um erro.»
112. Também o Conselho de Administração relevou ter conhecimento da relação conflituosa entre
a coordenadora do “Sexta às 9” e a diretora de Informação.
113. Do que foi dado conhecer, afigura-se pouco verosímil que a interferência de Maria Flor Pedroso
junto da diretora do ISCEM tenha sido intencional e calculada, no sentido de lhe fornecer um pretexto
para evitar o confronto direto com a equipa do “Sexta às 9” e, desse modo, inviabilizar a investigação.
Tal convicção constrói-se, até, na razão de Regina Moreira não ter escondido que tinha falado com a
diretora de Informação.
114. Com efeito, e de acordo com Sandra Felgueiras, quando Regina Moreira telefona a Ana Raquel
Leitão logo lhe diz ter estado pessoalmente com Maria Flor Pedroso.
115. Não obstante, existindo uma relação profissional entre Maria Flor Pedroso e o ISCEM, e
perante um eventual conflito de interesses, devemos questionar-nos se, quando abordada por
Regina Moreira, a intervenção da responsável pela Informação da RTP poderia ter sido mais
prudente, incentivando, por exemplo, a que o assunto fosse tratado direta e exclusivamente com a
equipa do “Sexta às 9”.
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116. O contacto direto com as fontes, através de entrevistas gravadas, em direto ou em diferido, é
o mecanismo preferencial de inquirição jornalística, permitindo que o jornalista confronte a sua
fonte para obtenção da informação e do contraditório. Quando as perguntas são colocadas por
escrito, a espontaneidade, o efeito surpresa, a capacidade jornalística de réplica, de escrutínio
imediato ou o controlo sobre a direção da interação ficam arredados da equação. Numa outra
perspetiva, ao conhecer previamente os factos ou acontecimentos sob investigação, através das
perguntas dirigidas por escrito, o investigado pode mais facilmente contornar alguns problemas em
seu benefício.
117. Não se pode questionar, todavia, a capacidade e a legitimidade da diretora de Informação em
sopesar, na circunstância, a probabilidade de uma recusa de colaboração, oral e direta, por parte de
uma fonte, com a investigação jornalística – probabilidade que, a crer no teor da interpelação da
diretora do ISCEM a Maria Flor Pedroso, seria já muito forte. Se o investigado manifesta a intenção de
recusar uma entrevista oral, o que não deixa de ser um direito seu, a resposta por escrito será
sempre preferível ao silêncio, e do que se apurou, foi esse o sentido da resposta da diretora de
Informação da RTP.
118. Também não se questiona que é ao diretor que cabe, em primeira linha, avaliar a medida em
que um potencial conflito de interesses (neste caso, a sua relação com o ISCEM e com a respetiva
diretora) pode afetar a sua isenção e independência, independentemente de posterior escrutínio.
119. De igual modo não estará em causa, atenta a factualidade descrita, a necessidade de
salvaguardar, em qualquer circunstância, a capacidade editorial e a independência dos jornalistas,
direito previsto na Constituição, no Estatuto do Jornalista e nos Códigos Deontológicos que regem a
profissão, uma vez que Maria Flor Pedroso não se intrometeu na linha de investigação nem no
trabalho dos jornalistas, apenas terá reagido, e de modo aparentemente construtivo, a uma
interpelação.
120. Por outro lado, se o contacto da diretora de Informação da RTP com a diretora do ISCEM partiu
desta, na secretaria do Instituto o questionamento sobre o modo de pagamento aconteceu por
iniciativa da primeira. Aproveitando a sua presença no ISCEM, Maria Flor Pedroso decidiu verificar a
informação que os seus jornalistas tinham proveniente de outras fontes – os alunos.
121. Mais uma vez, deve questionar-se a legitimidade desta averiguação pela diretora de
Informação da RTP. É ao diretor do sector informativo de um serviço de programas de televisão que
compete orientar, superintender e determinar o conteúdo do que é publicado, sendo ele o
responsável pela informação (n.º 2 do artigo 35.º da Lei da Televisão) e incorrendo, inclusivamente,
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em certas circunstâncias, em responsabilidade criminal pelos conteúdos difundidos (n.º 3 do artigo
71.º da Lei da Televisão). O controlo da pertinência e qualidade do trabalho desenvolvido na redação
é uma das principais tarefas de um diretor de Informação.
122. No caso, esse controlo seria tanto mais justificável quanto as relações de confiança da
diretora com a coordenadora do programa se encontravam deterioradas, quer por força de
ocorrências relacionadas com investigações em que, no entender da diretora, «não foi feito um bom
trabalho» (como no putativo conhecimento, pelo Presidente da República, de uma encenação no
âmbito do caso “Tancos”) ou em que, como no caso “lista da TAP”, a diretora invoca danos
reputacionais causados por fugas de informação para os jornais promovidas por Sandra Felgueiras6;
como por força da permanente suspeição, por parte da coordenadora do “Sexta às 9”, de que o seu
trabalho estaria a ser alvo de interferências ilegítimas por parte da direção.
123. Essa posição é manifestada pelo Conselho de Redação quando os seus representantes,
perante os serviços da ERC, afirmam, por um lado, que a metodologia de acompanhamento da
investigação adotada pela diretora poderá enquadrar-se nos procedimentos internos de
funcionamento da direção de Informação «sem que lhe seja imputada qualquer ação ilegítima», ou
que, sendo o responsável máximo pela informação, o diretor tem legitimidade para ter intervenção
sobre os trabalhos desenvolvidos; e, por outro lado, que toda a situação não pode ser analisada sem
considerar a deterioração do relacionamento entre diretora e coordenadora do programa, num
quadro de «desconfiança gritante» que recua ao caso de Tancos, que envolveu o Presidente da
República.
124. Deste modo, a simples inquirição, junto da secretaria de uma escola, sobre o modo do
pagamento de emolumentos por parte dos alunos, está plenamente justificada e em nada colide,
como é bom de ver, com a independência dos jornalistas e da investigação, tendo originado uma
nova informação que, por indicação da diretora, foi comunicada pela diretora adjunta à jornalista Ana
Raquel Leitão.
125. Correspondendo à versão do Instituto, essa informação, que contrariava os testemunhos
recolhidos até então, foi comunicada como segura e credível, mas sem que tenha mencionado quem
e como a tinha obtido.
126. Relativamente a este aspeto, se a questão dos pagamentos em dinheiro era uma informação
difícil de comprovar pela equipa do “Sexta às 9”, como referido pela diretora de Informação, quando a
questão foi esclarecida pela própria, não se compreende a opção pela não revelação da fonte dessa
6

Consulte-se o depoimento de Maria Flor Pedroso junto dos serviços da ERC, em anexo.
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informação, pela diretora adjunta, a elementos da sua redação. Para mais quando não houve
nenhum pedido de anonimato.
127. Apesar das dificuldades relacionais admitidas, senão por causa delas, seria exigível uma
comunicação mais transparente da parte da direção de Informação – até para que a equipa pudesse
aquilatar a fidedignidade da informação.
128. Assim como seria exigível um comportamento de lealdade e respeito pelo vínculo hierárquico
e pelas competências de controlo de qualidade da investigação que incumbem ao diretor de
Informação por parte da coordenadora do programa e da sua equipa.
129. Estas exigências colocam-se de modo ainda mais premente quando está em causa o serviço
público de televisão, recomendando, tal como assinala o Conselho de Redação, a clarificação da
linha hierárquica e das metodologias de trabalho sobretudo no que se refere aos programas de
investigação jornalística, de modo a preservar as competências dos diretores e a independência dos
jornalistas.
V.

Deliberação
Apreciadas as participações contra a RTP1, por alegada violação da «liberdade de imprensa», do
«direito à informação» e por «intervenção do poder político na linha editorial» do programa “Sexta
às 9”, e apreciado o relato da intervenção da diretora de Informação da RTP1 na investigação da
equipa do “Sexta às 9” ao ISCEM, o Conselho Regulador, no exercício das atribuições e competências
de regulação constantes, respetivamente, nos artigos 7.º, alínea d), 8.º, alínea j), 12.º, alínea c) e
24.º, n.º 3, alíneas a) e n) dos Estatutos anexos à Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro, delibera:
1. Arquivar o processo, por não terem sido reunidos elementos de prova que evidenciem a
existência de interferência ou pressão política na decisão editorial de fixar a data de
reinício do programa para depois das eleições Legislativas nem terem ficado
demonstradas irregularidades por parte da direção de informação no acompanhamento e
controlo do programa “Sexta às 9”;
2. Recomendar à RTP, na qualidade de Concessionária do Serviço Público de Rádio e
Televisão, que adote procedimentos de comunicação e mecanismos internos de
resolução de conflitos, de modo a acautelar situações como as que foram analisadas e a
preservar a sua credibilidade institucional;
3. Recomendar à RTP que promova a clarificação interna da linha hierárquica dos programas
de jornalismo de investigação da RTP, por forma a preservar as competências de
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orientação, superintendência e determinação da difusão dos conteúdos informativos por
parte da direção de Informação e a garantir a independência dos jornalistas.
4. Solicitar, no âmbito dos seus poderes de verificação do cumprimento das obrigações do
serviço público de rádio e de televisão e tendo em conta o disposto no n.º 3 da Cláusula
18.ª do Contrato de Concessão do Serviço Público de Rádio e de Televisão, que a RTP
comunique à ERC, no prazo de 180 dias, os procedimentos e mecanismos adotados para
dar sequência às recomendações antecedentes.
Lisboa, 27 de maio de 2020
O Conselho Regulador,
Sebastião Póvoas
Mário Mesquita
Francisco Azevedo e Silva
Fátima Resende
João Pedro Figueiredo
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Relatório sobre dados de exibição do “Sexta às 9” (2012-2019) e as audições realizadas na ERC

I.

O programa “Sexta às 9”

a) Dados de exibição (2012-2019)
1.

O programa “Sexta às 9” teve a sua estreia em 2012, sob a direção de Informação de Nuno

Santos, e desde então tem sido uma presença constante na antena da RTP1. Passou por mais três
direções de Informação – Paulo Ferreira (2012/13), José Manuel Portugal (2013/15), Paulo
Dentinho (2015/18) –, até à chegada de Maria Flor Pedroso, em outubro de 2018 (cf. Anexo –
Figuras, Fig 1).
2.

É exibido semanalmente após o “Telejornal” às sextas-feiras em redor das 21h, donde adquire

o seu nome, com coordenação e investigação da jornalista Sandra Felgueiras, que também o
apresenta, e uma equipa de mais quatro jornalistas.
3.

Na sinopse lê-se que é um programa de «jornalismo de investigação sobre alguns dos casos

mais polémicos da sociedade portuguesa.» (cf. https://www.rtp.pt/programa/tv/p36586).
4.

Considerando o histórico do “Sexta às 9” verifica-se que, desde a sua génese, teve médias de

duração por temporada que variaram entre um mínimo de 34 minutos e 09 segundos, em 2013/14,
e um máximo de 50 minutos e 15 segundos, em 2016/17. Em termos gerais, a edição mais curta
teve 20 minutos e 4 segundos (22/01/2016) e a mais longa 54 minutos e 56 segundos
(10/02/2012) 7.
5.

Os dados anuais de exibição também mostram que o início de cada temporada aconteceu

quer no início de setembro – 07/09/2018, 08/09/2017, 09/09/2016, 11/09/2015 (eleições
Legislativas a 4 de outubro de 2015) –, quer na segunda quinzena de setembro – 21/09/2012,
26/09/2014 –, ou já em outubro – 11/10/2019 e 18/10/2013 (cf. Anexo - Figuras, Fig 1).
6.

As temporadas prolongaram-se até ao final de junho do ano seguinte – 28/06/2013,

27/06/2014 –, ou até à primeira quinzena de julho – 13/07/2012, 10/07/2015, 15/07/2016,
14/07/2017, 13/07/2018, 19/07/2019 (cf. Anexo - Figuras, Fig 1).
7.

Avaliados os dados dos “Sexta às 9” em torno dos períodos eleitorais nacionais, verifica-se

que o ato eleitoral de 1 de outubro de 2017 (Autárquicas) não alterou o regresso do programa à
antena da RTP1, que ocorreu a 8 de setembro.

7

Dados de exibição recolhidos através da plataforma Yummi, da empresa Media Monitor do grupo Marktest.
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8.

As autárquicas anteriores, corria o ano de 2013, realizaram-se a 29 de setembro. Nesta

ocasião, o “Sexta às 9” só foi retomado a 18 de outubro, pela mão do jornalista Pedro Benevides.
Sandra Felgueiras encontrava-se de licença de maternidade.
9.

No caso das eleições Legislativas de 2015, que se realizaram a 4 de outubro, o “Sexta às 9”

teve início a 11 de setembro, sem qualquer interrupção semanal até à votação.
10.

Relativamente às eleições Presidenciais e Europeias, que têm decorrido respetivamente nos

meses de janeiro e maio, logo sem impacto na questão do reinício do programa, assinala-se que a
RTP manteve o “Sexta às 9” em exibição em janeiro de 2016 – Presidenciais a 24 de janeiro –, assim
como em maio de 2014 e em maio de 2019, aquando das eleições para o Parlamento Europeu
(25/05/2014 e 26/05/2019).
11.

Num exercício de aproximação ao comportamento do programa durante a direção de Maria

Flor Pedroso8 apurou-se que, entre 19 de outubro de 2018 e o termo de 2019, foram exibidas 44
edições do “Sexta às 9”, com uma duração média de 35 minutos e 18 segundos.
12.

Neste intervalo temporal, a edição mais longa teve 39 minutos e 20 segundos de duração

(25/10/2019), e a edição mais curta, com 28 minutos e 22 segundos, foi para o ar em 18/10/2019,
dia em que se comemoravam os 60 anos “Telejornal”, brindado com uma emissão mais alargada (cf.
Anexo - Figuras, 0).
b) O final da temporada do “Sexta às 9” e o anúncio da temporada seguinte
13.

No fecho da edição de 19 de julho de 2019, no final da temporada antes das férias de verão, a

jornalista Sandra Felgueiras faz as despedidas em nome da equipa do “Sexta às 9”.
14.

Antes de sair de cena diz o seguinte: «Em nome da verdade. Custe o que custar. Doa a quem

doer», para depois desejar umas boas férias aos espectadores e afirmar que o programa regressa
em setembro.
15.

Essa informação é reforçada graficamente durante a exibição dos créditos finais do programa

no painel de vídeo que se encontra em estúdio, com a mensagem: «Regressamos em setembro».
16.

A página do “Sexta às 9” na rede social Facebook (FB) acrescenta informação sobre a

interrupção do programa (cf. https://pt-pt.facebook.com/SextaAs9, acedida a 22 de novembro de
2019).
8

Maria Flor Pedroso foi nomeada pela administração da RTP em 12 de outubro de 2018 e iniciou o mandato a 19
de outubro de 2018. A ERC deu parecer favorável à destituição de Paulo Dentinho e à sua nomeação como diretora
de Informação da RTP em 17 de outubro de 2018.
A 3 de dezembro a ERC deu o parecer final que validou a nova equipa da direção de Informação escolhida pela
diretora.
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17.

A 19 de julho, uma mensagem do FB refere: «O último “Sexta às 9” da temporada foi assim!

Até setembro! Boas férias!» A 24 de julho, surge uma nova mensagem com referência ao regresso:
«Olá a todos! Estamos de férias mas continuamos a receber denúncias! Até setembro!»
18.

A 20 de agosto, a página do FB do “Sexta às 9” apresenta a mensagem: «Agora sim, com uma

foto profissional (que é o mesmo que dizer “sem ser à civil” nas palavras do nosso realizador Rui
Miranda)! Voltei!» Ilustra-a uma fotografia de Sandra Felgueiras.
19.

Na troca de comentários que esta mensagem de 20 de agosto suscitou encontra-se a

seguinte resposta do “Sexta às 9”:
«Obrigada a todos! A primeira emissão do Sexta às 9 está agendada para dia 13 de
setembro. Até lá há muito para investigar! Se tiverem denúncias ou sugestões, não
hesitem!» (cf. Anexo – Figuras, Fig 5)
20.

Numa entrada de 17 de setembro a data anunciada sofre alteração, com a mensagem:

«Regressamos dia 11 de outubro.» O texto é grafado num tamanho ligeiramente superior ao
habitual (cf. Anexo – Figuras, Fig 6).
21.

A 10 de outubro é editada uma nova mensagem sobre o regresso do programa: «Sexta às 9

regressa amanhã, logo após o jogo da Seleção Nacional, às 21:45, com dois casos que levantam
suspeitas de corrupção e favorecimento a grupos económicos pelo atual governo.»
22.

Na sinopse da edição que consta da página da RTP é acrescentado que são dois «casos que

ferem

o

interesse

público

em

vários

milhões

de

euros.»

(cf.

https://www.rtp.pt/play/p5338/e432784/sexta-as-9).
23.

No fecho da edição de 11 de outubro, a jornalista despede-se com as palavras: «Foi o “Sexta

às 9”. Estamos, finalmente, de volta!»
c) A programação de setembro da RTP1
24.

Na resposta que dirigiu à ERC, a diretora de Informação da RTP alega que durante o mês de

setembro «interrompeu vários programas não diários» de informação devido ao período eleitoral e à
necessidade de fazer a correspondente cobertura jornalística.
 Em substituição do “Sexta às 9”
25.

Em setembro a posição habitual do “Sexta às 9” na grelha da RTP1 foi preenchida com os

seguintes conteúdos (cf. Anexo - Figuras, Fig 3):
 Dia 6 de setembro: “Legislativas 2019: O Debate” – António Costa e Catarina Martins;
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 Dia 13 de setembro: “Joker” – programa de entretenimento do género concurso, da direção
de Programas;
 Dia 20 de setembro: “Eu, Cidadão” – programa da direção de Informação de entrevistas
de personalidade com os líderes dos seis partidos representados no parlamento, com
duas edições: a 18 e a 20 de setembro. É um trabalho da autoria da jornalista Cândida
Pinto,

diretora-adjunta

de

Informação

da

RTP

(cf.

https://www.rtp.pt/programa/tv/p37714);
 Dia 27 de setembro: “Legislativas 2019: A Entrevista” – Catarina Martins.
26.

Já em outubro, na sexta-feira que antecedeu o ato eleitoral (dia 4), o “Sexta às 9” cedeu

espaço a um “Jornal de Campanha” com a cobertura dos últimos momentos da campanha eleitoral,
entre as 21h03 e as 21h34.
 Em substituição de outros programas de informação
27.

Relativamente aos outros três programas da RTP1 mencionados pela diretora de Informação

afere-se que foram terminando durante o mês de julho: o último “Outras Histórias” foi para o ar no dia
9; o “Prós e Contras” no dia 15; e o “Linha da Frente” no dia 25.
28.

No caso do “Outras Histórias” e do “Linha da Frente” o regresso ocorreu na primeira semana

de setembro, nos dias 3 e 5, respetivamente. Mas tiveram a sua exibição semanal alterada para
quinzenal durante o mês.
29.

No dia 10 de setembro, “Outras Histórias” foi suprimido para a exibição de um jogo de

qualificação para o Euro 2020; no dia 24 deu lugar a uma entrevista com o candidato André Silva, do
PAN.
30.

Nas duas quintas-feiras de setembro em que não foi exibido o “Linha da Frente” cedeu o seu

espaço a um debate entre os candidatos Jerónimo de Sousa (CDU) e Rui Rio (PSD) e a uma
entrevista com Assunção Cristas do CDS-PP (12 e 26 de setembro, respetivamente).
31.

Contrariamente a estes dois programas, o “Prós e Contras” só foi retomado em outubro, de

forma análoga ao “Sexta às 9”.
32.

Na edição que finalizou a temporada, em 15 de julho, Fátima Campos Ferreira despediu-se

dos telespectadores sem especificar a data de reinício após as férias. Na página do Facebook do
programa só no dia 2 de outubro é que consta informação sobre o regresso, quando já estava
previsto

para

7

de

outubro,

o

dia

seguinte

às

eleições

https://www.facebook.com/prosecontras, acedida a 26 de novembro de 2019).
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33.

Na segunda-feira, dia 2 de setembro, o alinhamento da RTP1 no horário do “Prós e Contras”

ainda se fazia de opções de entretenimento mais características do período de férias, com as séries
“Solteira e Boa Rapariga” e “Mau Mau Maria”, e o concurso “Joker” de permeio.
34.

Nas semanas seguintes, o horário do “Prós e Contras” foi ocupado por debates e frente-a-

frentes eleitorais: André Silva e Rui Rio (dia 9); António Costa e Rui Rio (dia 16); as candidaturas com
assento parlamentar (dia 23); os representantes dos 15 partidos candidatos sem assento
parlamentar (dia 30).
II.

Audições na ERC

a) Depoimento da jornalista Sandra Felgueiras (09/12/2019)
 Duração do “Sexta às 9”
35.

Questionada sobre a duração do programa, um dos pontos que as participações recebidas na

ERC denunciavam, a jornalista reafirmou que o “Sexta às 9” não sofreu uma redução para 20
minutos, tendo-se registado apenas um encurtamento pontual nas duas primeiras edições de
outubro, por conta de um jogo da seleção nacional de futebol (11/10/2019) e da comemoração dos
60 anos do “Telejornal” (18/10/2019).
 Regresso da temporada
36.

Sandra Felgueiras reafirma que, em julho, Cândida Pinto lhe comunicou que o programa

regressaria em setembro de 2019, informação testemunhada pelo realizador do programa e
colocada na led wall da edição de 19 de julho.
37.

Cândida Pinto chegou a avançar a data de 6 de setembro, que depois alterou por causa do

agendamento de um debate eleitoral – António Costa e Catarina Martins.
38.

Entretanto, no período em que esteve de férias foi-lhe indicada a data de 13 de setembro para

o início da nova temporada do “Sexta às 9”. Regressada de férias, a 20 de agosto envia um SMS à
diretora de Informação a perguntar sobre o início do programa. No SMS de resposta Maria Flor
Pedroso confirma o dia 13 de setembro, mas pede-lhe que espere por Cândida Pinto para terem uma
reunião, que veio a ocorrer a 23 de agosto.
39.

Afirma que, a 23 de agosto, também foi comunicada à ERC pela RTP a data de 13 de setembro,

no âmbito de um Direito de Resposta que iria para o ar na primeira edição do “Sexta às 9”.
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40.

Sandra Felgueiras relata que na mesma altura em que a ERC recebia a informação de que a

primeira edição ia para o ar em setembro, começava a sua reunião com a diretora de Informação e a
adjunta em que lhe comunicaram que o início do programa aconteceria a 11 de outubro de 2019.
41.

A jornalista sustenta que a diretora de Informação sabia dos temas que iam ser tratados e a

informação de que a equipa dispunha, acrescentando: «A razão pela qual, na reunião de 23 de
agosto, Cândida Pinto e Maria Flor Pedroso decidem, a olhar para o telemóvel, que o programa não
vai para o ar dia 13 mas vai para o ar no dia 11, só elas saberão responder.»
42.

Sandra Felgueiras não questionou a decisão, mas à pergunta: «Tu concordas?», respondeu:

«Manda quem pode, obedece quem deve. Eu estou aqui para cumprir ordens.» Também informa
que lhe disseram nessa reunião que dois novos jornalistas juniores entrariam na equipa a partir de 1
de setembro.
43.

Sobre a afirmação de Maria Flor Pedroso na audição parlamentar na Comissão de Cultura e

Comunicação (CCC) de que a decisão tinha sido tomada apenas no decurso da conversa, Sandra
Felgueiras é perentória em afirmar que o dia de regresso lhe foi comunicado e não negociado, até
porque não lhe cabe decidir a programação da RTP.
44.

Da parte das diretoras, a alteração foi-lhe justificada com a grelha de programação de

setembro da RTP1 e com o facto de se preverem debates eleitorais naquelas datas, não fazendo
sentido estar a começar e a interromper o programa. Apesar de não concordar com o adiamento,
Sandra Felgueiras refere que tomou como certo aquele argumento.
45.

Ainda assim conta que, em conversa, colegas do “Linha da Frente” questionaram a opção,

pois eles também iam sofrer interrupções em setembro, e chamaram a atenção para o facto de um
dos programas que ia para o ar no espaço do “Sexta às 9” ser da autoria de Cândida Pinto, uma
informação que ainda não constava da grelha de programas a que tinha acesso. Aí, diz Sandra
Felgueiras, começou a «achar estranho» e a «sentir que lhe estavam a mentir».
 A reportagem do lítio
46.

Sandra Felgueiras declara que ainda em julho, em reunião com Cândida Pinto, ficou claro que o

tema de regresso seria o do lítio, pois era o que estava mais avançado para setembro.
47.

A informação de que dispunham em julho e que foi sendo tratada em julho e agosto podia ir

para o ar a 13 de setembro, uma informação que o jornalista Luís Miguel Loureiro, o autor da
reportagem, pode comprovar.
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48.

A investigação sobre a concessão do lítio desenvolveu-se a partir da reportagem de abril

quando lhes chegou uma fonte nova que lhes fez saber que o caso envolvia suspeitas de corrupção
que estavam a ser investigadas pelo Ministério Público. Desde julho, a fonte terá dado todas as
pistas sobre o caso. Cândida Pinto foi sendo posta ao corrente dos desenvolvimentos.
49.

Sandra Felgueiras entende que a reportagem podia ter ido para o ar a 13 de setembro mesmo

sem a entrevista a Jorge Costa Oliveira já que a informação se baseava em fontes seguras, com
ampla prova documental e testemunhal. Por outro lado, nas reportagens de investigação apenas se
fala com os visados para obter a sua posição quando se aproxima a data de exibição. Pelo que a
entrevista com Jorge Costa Oliveira poderia ter sido tentada mais cedo caso o programa tivesse ido
para o ar em setembro.
50.

No dia 3 de outubro, ainda antes das eleições legislativas, e pouco antes do regresso do

programa, a nova equipa do “Sexta às 9” reuniu-se com a diretora de Informação e a sua adjunta, a
quem deram conhecimento das investigações em curso.
51.

Segundo Sandra Felgueiras a grande preocupação das diretoras era saber quem estava a ser

investigado. Maria Flor Pedroso terá mesmo perguntado quem estava a ser investigado no caso do
lítio, tomando nota da resposta: João Galamba e Jorge Costa Oliveira.
52.

A coordenadora do “Sexta à 9” esclarece que apenas deu conhecimento do nome do antigo

secretário de Estado da Internacionalização nesse dia 3 de outubro.
53.

Conta que depois da reunião de 3 de outubro a fonte do caso do lítio desapareceu. Nunca mais

atendeu o telefone. Tinham inclusivamente uma entrevista marcada, no Mónaco, em que a fonte iria
falar em on, mas o contacto foi quebrado. Quando deu conhecimento da situação e expressou a sua
estranheza a Cândida Pinto esta terá dito: «Ah, isso já me aconteceu muitas vezes.»
54.

Foi após o desaparecimento dessa fonte que contactaram Jorge Costa Oliveira para uma

entrevista, que este primeiramente não queria dar. No dia seguinte aceitou falar, depois de
contactos através do WhatsApp com Sandra Felgueiras, que lhe disse que era importante ter o
contraditório. O entrevistado confirma a informação recolhida de que teve conversas informais com
membros do governo. A sua intervenção não era essencial, pois tinha outras fontes e quase toda a
informação, mas o depoimento de Jorge Costa Oliveira veio tornar «o lead, a reportagem mais
poderosa».
55.

Sandra Felgueiras diz que «todas as interferências ou supervisões acrescidas aconteceram

sempre com reportagens que visavam políticos do PS». Por outro lado considera que o caso do
ISCEM, que foi relatado às duas diretoras na reunião de 3 de outubro, é mais grave do que o do lítio,
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dizendo sobre este que «não tem forma de provar que há uma causa/efeito entre o adiamento do
programa e a reportagem do lítio» e que lhe parece que ninguém o poderá provar.
56.

Não obstante, pensa que o programa podia ter ido para o ar noutro horário, como aconteceu

nas duas edições de outubro, e não aceita que a diretora de Informação tenha declarado
publicamente que a reportagem não estava pronta quando nada foi perguntado à equipa e quando o
procedimento de edição acontece quase invariavelmente em cima da hora.
57.

Através de email datado de 30 de outubro de 2019 a equipa do “Sexta às 9”, cessante e atual,

num total de 10 jornalistas, pediu que a direção de Informação repusesse a verdade.
58.

Ainda sobre a investigação da concessão da exploração do lítio, a coordenadora do “Sexta às

9” esclarece que a terceira reportagem (18/10/2019) se ficou a dever há existência de novas provas
e à possibilidade de finalmente entrevistar Nuno Cardoso, que sempre se recusara, e que sabia ter
estado numa reunião com o ministro do Ambiente a discutir o assunto.
59.

A jornalista conta que João Galamba foi convidado para exercer o contraditório, mas que o

secretário de Estado não quis prestar declarações. Em contacto telefónico com os assessores de
João Galamba, Sandra Felgueiras insistiu para a importância do contraditório, num momento em que
está com Cândida Pinto a visionar a reportagem.
60.

Sandra Felgueiras relata que, «passando por cima da coordenadora do programa», a

assessoria de João Galamba pediu para falar com a diretora adjunta e que esta saiu da sala de
edição. Passado uns minutos a coordenadora é chamada à direção de Informação para lhe
comunicarem que o secretário de Estado ia ao “Sexta às 9” e que a ideia era transformar todo o
programa numa entrevista. Maria Flor Pedroso e Cândida Pinto terão dito que «era melhor para o
programa».
61.

Sandra Felgueiras descreve que telefonou para o jornalista responsável pela investigação

para que acompanhasse a conversa. Insurgiram-se ambos contra a proposta, já que tinham factos
novos para apresentar na reportagem.
62.

Depois de alguma discussão ficou acertado que reduziriam a duração das peças, pois tinham

menos tempo de emissão por causa do alargamento horário do “Telejornal”, e que teriam João
Galamba em estúdio para uma entrevista de 5 minutos.
63.

Sandra Felgueiras alega que nunca tinha acontecido o contacto com as fontes fazer-se

através da direção de Informação.
 Casos políticos
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64.

Sandra Felgueiras alega que a diretora de Informação e a sua adjunta tinham maior interesse

nas investigações políticas, fazendo um maior acompanhamento desse casos.
65.

Recorda a primeira reunião que teve com Maria Flor Pedroso após a entrada em funções, em

novembro de 2018. Referindo-se à reportagem sobre o caso de Tancos em que se diz que o chefe da
Casa Militar da Presidência da República sabia da troca de correspondência, a diretora terá dito a
Sandra Felgueiras que «não voltava a falar assim sobre o presidente da República».
66.

Na sequência desse caso, Maria Flor Pedroso terá dito à coordenadora do “Sexta às 9” que ia

passar a ser «muito melhor acompanhada», e que a partir daquele momento viria para a
«acompanhar a melhor jornalista de investigação que há no país», a Cândida Pinto. Passados
poucos dias, Vítor Gonçalves foi afastado da direção de Informação, diz a jornalista.
67.

Em janeiro de 2019, quando a equipa do “Sexta às 9” estava a investigar o aeroporto do

Montijo, Maria Flor Pedroso quis saber que «vivos» havia para a reportagem. A coordenadora do
“Sexta às 9” afirma que a diretora de Informação lhe disse que a reportagem devia incluir o
depoimento do primeiro-ministro.
68.

Sandra Felgueiras manifestou-se contra, por entender que editorialmente não havia

necessidade de ter o depoimento do primeiro-ministro, na medida em que tinha as declarações
públicas do ministro da tutela.
69.

Como «não vergou», Sandra Felgueiras diz que, «à sua revelia», a diretora adjunta foi à sala

de edição dar ordens à repórter que estava a tratar do caso. Sandra Felgueiras chegou entretanto e
questionou-a sobre o que estava a acontecer.
70.

A jornalista refere que «não podia admitir que sucessivamente, por cima de si, e quando não

há diálogo, houvesse tentativas de interferência aproveitando o estatuto menor daqueles que
fazem parte da [sua] equipa e que ficam aflitos».
71.

Acrescenta que os jornalistas da sua equipa eram constantemente sujeitos a perguntas

sobre quem estavam a investigar, e porquê, sempre à sua revelia.
72.

Sandra Felgueiras também acusa Mário Ferreira, do grupo empresarial Douro Azul, de ter feito

várias chamadas de intimidação para que uma reportagem sobre negócios em que estava envolvido
e que estavam a ser investigados pelas autoridades não fosse para o ar. Estava em causa um
«conflito de interesses» entre a nomeação da mulher do empresário, que se retirou da magistratura
para assumir a gestão dos alugueres do espaço da Alfândega no Porto, sendo que ele é o presidente
da instituição que tem o contrato de parceira com o Estado relativo àquele espaço (exibida a 24 de
maio).
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73.

Sandra Felgueiras menciona (sem contextualizar ou atribuir significado) que na reportagem

sobre o Mário Ferreira colocaram uma imagem de António Costa a dar-lhe um abraço aquando da
inauguração de um navio.
74.

A jornalista argumenta que Cândida Pinto não queria que a reportagem fosse para o ar. Por

seu turno, Maria Flor Pedroso disse para que avançasse se conseguissem o contraditório.
75.

Refere que foi a partir desta situação que se apercebeu que em todos os temas políticos

«havia a máxima necessidade de visionamento e de apuramento de tudo o que esta[va] a fazer.
Inclusive dos pormenores, do nome dos investigados e tudo o resto!» Quando os temas não caiam
neste campo «havia um absoluto abandono».
76.

Entre abril e junho a relação entre Sandra Felgueiras e Maria Flor Pedroso «ainda não estava

quebrada», mas em meados de junho aconteceu um «pormenor vertiginoso». Na altura uma equipa
do “Sexta às 9” estava a investigar «as casas da vergonha» em Pedrógão Grande. Um dos
presidentes de Câmara da zona afetada, que inicialmente se recusou a dar uma entrevista, no
domingo, dia 16, informou que afinal queria falar com a RTP, já a equipa tinha regressado a Lisboa.
Sandra Felgueiras pediu à diretora adjunta que a equipa pudesse regressar a Pedrógão Grande na
segunda-feira e o pedido foi-lhe negado com acusações e insultos de falta de planeamento e
incapacidade de organização.
77.

No seguimento, Sandra Felgueiras enviou um email à diretora de Informação dando conta das

dificuldades no relacionamento com Cândida Pinto, da falta de acompanhamento, de sugestões e de
apenas querer saber o que a equipa está a investigar. Nunca recebeu resposta a esse email.
78.

Na quarta-feira seguinte conta que recebeu um telefonema do Correio da Manhã a perguntar

se tinha enviado uma notícia para a direção de Informação sobre os prémios da TAP que não tivesse
sido divulgada.
79.

Sandra Felgueiras esclarece que enviou de facto um email com a notícia para toda a direção

de Informação, mas que isso tinha ocorrido duas a três semanas antes, razão pela qual estranhou o
timing do Correio da Manhã.
80.

Detalha que a notícia a que o Correio da Manhã se referia tinha que ver com o facto de a TAP ter

tido prejuízos e ainda assim ter distribuído prémios, e que o jornal i já tinha dado notícia. Porém, a
jornalista esclarece que dispunha da lista das pessoas que tinham recebido o prémio, entre as quais
estava a mulher do presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Sandra Felgueiras afirma que, na
altura, Maria Flor Pedroso lhe disse: «Isso não é notícia», referindo que já tinha sido dada na TSF.
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81.

A jornalista conta que falou com o editor de Economia, por ausência de um coordenador do

“Telejornal”, e que este também achou que era notícia. Sustenta que a RTP tinha a notícia pronta às
14h da véspera do dia em que acabou por ser dada pelo i e o Jornal de Negócios. Sandra Felgueiras
diz não saber se houve censura relativamente a este caso, mas considera que «houve interferência
subtil».
82.

Em junho, depois de o Correio da Manhã a ter contactado, Sandra Felgueiras diz ter

encontrado Cândida Pinto a quem relatou o sucedido e que esta lhe terá dito: «“Ah, isso acontece!”
Mas com muita naturalidade. Como se soubesse.»
83.

Diz também ter falado com Maria Flor Pedroso a quem garantiu não ter dado a notícia ao

Correio da Manhã. A diretora quis que desmentisse a notícia do Correio da Manhã, mas Sandra
Felgueiras recusou-se a fazê-lo por ser da opinião de que devia ser a diretora a estancar a situação.
84.

Sandra Felgueiras afirma que, nesta situação, lhe parecia que havia um «assalto ao poder»

de alguém dentro da direção de Informação e que estava a ser usada «como escudo».
85.

Outro caso referido por Sandra Felgueiras de alegada «interferência direta em setores sempre

relacionados com a política» é o da investigação do chamado Family gate, que o “Sexta às 9”
divulgou em abril. Alega que se cruzou com Maria Flor Pedroso no corredor que lhe disse que
«achava que não era notícia».
86.

Na reunião de 23 de agosto a coordenadora do “Sexta às 9” elucidou a diretora de Informação

que estava a investigar uma história de pulseiras eletrónicas e que o visado era uma determinada
pessoa (não revelou a sua identidade à ERC) e que Maria Flor Pedroso lhe disse: «É meu amigo, eu
conheço-o bem. Não acho que o carácter dele fosse compatível com uma ação destas.»
87.

Posteriormente, em repostas a um SMS em que Sandra Felgueiras lhe pede para não revelar a

investigação, a diretora de Informação escreve: «Esse conhecimento que tenho da pessoa X é muito
antigo e é mera coincidência.»
 O alegado desinvestimento no “Sexta às 9”
88.

Sandra Felgueiras alega ter informado Maria Flor Pedroso logo de início de todas as

dificuldades que o programa enfrentava, mas que os seus pedidos de reforços nunca foram
atendidos, ao contrário de outras equipas.
89.

A coordenadora sustenta que não tem «meios condignos para um programa que é líder de

audiência», acrescentando que nunca lhe disseram que o programa não era para continuar.
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90.

Sandra Felgueiras alega que depois do caso de Tancos a diretora de Informação nunca mais

quis falar com ela, havendo equipas que eram reforçadas e a sua não.
91.

Antes de ir de férias, diz ter reiterado as dificuldades do programa num email enviado à

diretora de Informação e numa reunião que tiveram também com Cândida Pinto. Partilhou
igualmente a situação com Gonçalo Reis.
92.

Com a equipa do “Sexta às 9” a ser «desmantelada» com a chegada das férias, os novos

recursos surgiram a duas semanas da data de regresso primeiramente indicada (13 de setembro).
O «programa do lítio estava pronto mas depois era difícil manter as semanas seguintes», afirma.
93.

Segundo a coordenadora, o desinvestimento no programa e a maior necessidade e interesse

em acompanhar as investigações sobre temas políticos podiam ser aferidos pelos contactos
mantidos com a diretora Cândida Pinto. Dá o exemplo duas últimas edições do “Sexta à 9” (à data da
audição), em que enviou sucessivos pontos de situação por email, e disse que estavam aflitos para
garantir o programa. A resposta da diretora adjunta foi a de que resolveria a questão quando
regressasse de férias (duas semanas fora).
94.

Para Sandra Felgueiras, da parte da direção de Informação não houve capacidade para

resolver o problema da falta de diálogo e os problemas foram-se avolumando.
 O caso ISCEM
95.

Após os esclarecimentos sobre o adiamento de programa, Sandra Felgueiras introduz uma

nova questão.
96.

Conta que, na reunião de 3 de outubro de 2019, ela e a sua equipa transmitiram às diretoras

de Informação que estavam a investigar a situação do ISCEM – Instituto Superior de Comunicação
Empresarial, que já tinham entrevistado o presidente da A3ES, assim como uma aluna. Também
sabiam que vários alunos estavam com dificuldades em inscreverem-se noutras instituições por
atraso na emissão da documentação no ISCEM e que estavam a ser obrigados a pagar emolumentos
indevidos, uma aluna já tinha inclusivamente ganho uma providência cautelar.
97.

Também informaram que os pagamentos estavam a ser efetuados em «dinheiro vivo»,

suspeitando que esse facto estava relacionado com uma penhora a Regina Moreira, diretora do
instituto, que estava a ser acusada de quebra de contrato-promessa de compra e venda do ISCEM
por uns arquitetos. Regina Moreira recusava-se a terminar a venda e a devolver o dinheiro. Os
arquitetos já tinham gravado entrevista para o “Sexta às 9”.
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98.

Maria Flor Pedroso disse à equipa que ainda era professora no ISCEM e que conhecia bem a

diretora.
99.

Sandra Felgueiras contextualiza que a jornalista Ana Raquel Leitão, que estava à frente da

investigação, contactou Regina Moreira telefonicamente, no dia 2 de outubro, com um pedido de
entrevista, avançando genericamente que estava a fazer um trabalho sobre a decisão de
encerramento da universidade.
100. No dia 8 de outubro, na redação e na ausência de Sandra Felgueiras, Cândida Pinto disse à
jornalista que fazia a investigação que tinha falado com alguém que não identificou que lhe tinha
dito que não havia multibanco no ISCEM, concluindo que «por isso essa ideia do dinheiro vivo é
mentira. Isso não tem pernas para andar.»
101. Nesse mesmo dia 8, cerca das 20h, Ana Raquel Leitão recebe um telefonema de Regina
Moreira que lhe diz que Maria Flor Pedroso, com quem tinha estado nesse dia, lhe confirmou a
investigação do “Sexta às 9”, que incluía suspeitas de «recebimento de dinheiro vivo», e que, por
sua indicação, só iria responder por escrito à entrevista solicitada.
102. Sandra Felgueiras, que estava junto à jornalista, pediu para falar com Regina Moreira, que lhe
repetiu o que tinha dito à primeira. A coordenadora disse que não admitia a interferência, que
considerou grave, e que ia prosseguir a investigação. Um outro jornalista estava por perto e todos
testemunharam a conversa, que foi registada.
103. Para Sandra Felgueiras, Regina Moreira sabia ipsis verbis o que tinha sido dito na reunião com
a diretora de Informação.
104. Acedendo ao pedido da fonte, as perguntas foram endereçadas a Regina Moreira apenas no
dia 18 de novembro, por terem muito trabalho. Regina Moreira não respondeu.
105. Conforme os emails que Sandra Felgueiras juntou ao processo, passadas duas semanas do
envio das perguntas, e na ausência de resposta, a jornalista Ana Raquel Leitão voltou a contactar a
diretora do ISCEM perguntando-lhe se iria responder ao “Sexta às 9”.
106. Num email de Regina Moreira datado de 2 de dezembro lê-se que a jornalista deve contactar o
arquiteto que lhe havia dado a entrevista «para que este possa corrigir a versão fornecida, uma vez
que é uma acusação grave e difamatória.» Isto é, que Regina Moreira lhe devia dinheiro.
107. O contacto seguinte ocorre no dia 3 de dezembro, data em que se realizaram as audições no
Parlamento. Regina Moreira reitera que já não há motivo de reportagem pois a dívida estava saldada
e as questões sobre o ISCEM tinham sido resolvidas pela tutela.
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108. Ao email é anexado um do dia anterior, do arquiteto envolvido, dirigido a Regina Moreira, com a
jornalista Ana Raquel Leitão em «Cc», em que aquele diz: «Esta afirmação foi feita há muito tempo,
antes do pagamento efetuado por si. Tive o cuidado de referir há uns dias à Ana Raquel Leitão que
estava tudo regularizado. Mas acrescentei que, no meu ponto de vista, já não fazia muito sentido o
programa.»
109. Na missiva que dirige ao Conselho Regulador da ERC, Sandra Felgueiras afirma que «só nesse
dia, já depois de ter ido ao Parlamento, teve a certeza cabal de que neste caso o “Sexta às 9” foi
claramente sabotado.»
b) Depoimento de Maria Flor Pedroso, diretora de Informação de Televisão (18/12/2019)
 Regresso da temporada e a reportagem do lítio
110. Maria Flor Pedroso começa por esclarecer que o “Sexta às 9” não foi exceção já que em
setembro outros programas também saíram da grelha de emissão da RTP, dando como exemplo o
Tudo é Economia e o Grande Entrevista da RTP3. Na RTP1 foi necessário garantir espaço em antena
para a emissão de debates, entrevistas e frente-a-frentes no âmbito das eleições legislativas de
2019.
111. Amparada em documentação entregue no início da diligência, a diretora de Informação
defende que não é verdade que o programa “Sexta às 9” nunca foi suspenso durante um período
eleitoral.
112. Trata-se de um email de 16 de setembro de 2013, intitulado «Sexta às 9 – recomeço»,
dirigido pelo subdiretor de Informação a Sandra Felgueiras, a um outro jornalista da sua equipa, à
direção de Informação (email geral) e a outros três elementos com cargos de direção.
113. O documento indica que o reinício do “Sexta às 9” estava projetado para o dia 11 de outubro.
Porém, como nesse dia havia um jogo da seleção nacional de futebol às 20h45, o diretor perguntava,
caso os destinatários estivessem de acordo, se a rentrée poderia ser agendada para 18 de outubro.
114. Em posse desta informação, que diz ter tido conhecimento na véspera da sua audição na ERC,
Maria Flor Pedroso alega que «é uma mentira», que foi «dita e redita» pela coordenadora Sandra
Felgueiras, que o regresso do “Sexta às 9” nunca tenha sido protelado durante em período eleitoral.
Acrescenta que essas alterações ocorrem por necessidade de ajustes na grelha de programas.
115. Esclarece que para as eleições Europeias e as Legislativas que decorreram em 2019 a
diretora de Informação diz ter assumido estratégias diferenciadas para a presença em antena. No
caso das europeias optou por dar os debates na RTP1, às segundas-feiras, no lugar do Prós e
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Contras. O frente-a-frente entre os representantes do PS e do PSD também decorreu na RTP1, num
outro dia da semana, mas a grande maioria da cobertura jornalística das europeias aconteceu na
RTP3.
116. Nas legislativas a direção de Informação optou por privilegiar a antena da RTP1, colocando
maior carga programática neste serviço de programas.
117. Relativamente ao adiamento do “Sexta às 9”, cujo regresso esteve previsto para 13 de
setembro, Maria Flor Pedroso afiança que a situação resultou de uma «conjugação de fatores».
118. Por um lado, com as férias de verão, a equipa do “Sexta às 9” teve que mudar a sua
constituição, já que alguns dos jornalistas quiseram sair do programa. Nesse período, a direção teve
de encontrar «pessoas que quisessem e pudessem ir para o programa e isso foi um trabalho.»
119. Em Lisboa, um dos novos nomes, que foi pedido por Sandra Felgueiras, pertencia à equipa do
Bom Dia Portugal e ficou disponível apenas a 1 de setembro. O mesmo se passou com um outro
jornalista, que pertencia à equipa de Sociedade.
120. Uma jornalista da equipa do Porto também pediu para sair e teve de ser substituída durante o
verão. Substituiu-a uma jornalista sénior.
121. A diretora acrescenta que, aquando da reunião de 23 de agosto com Cândida Pinto e Sandra
Felgueiras, havia incerteza em relação aos calendários eleitorais, que ainda estavam a ser
planeados e negociados com as outras televisões e com os partidos políticos.
122. Também havia «vários programas não podiam ser emitidos por causa da forma com a DI
entendeu, no exercício legítimo e obrigatório das suas funções, alocar meios humanos e técnicos
para a cobertura da campanha eleitoral» (citado do comunicado de Maria Flor Pedroso de
13/12/2019).
123. Assim, na reunião de 23 de agosto, «sem nenhum melindre, o que foi visto é que era tal a
incerteza, assim como a equipa era nova – mais de metade da equipa era nova –, até esse tempo era
bom para fazer rodar as pessoas pelas rotinas do programa. E isto foi pacífico.»
124. Evitando a intermitência do programa durante o mês de setembro, aquele tempo seria bom
para a equipa preparar outras histórias. Foi dito à jornalista que avisasse sempre que tivesse alguma
coisa pronta para ir para o ar, o que não aconteceu.
125. Para Maria Flor Pedroso o adiamento do “Sexta às 9” «não era assunto» até um comentador
do Correio da Manhã [Eduardo Cintra Torres] ter feito um artigo, no dia 15 de setembro, em que dizia
que a RTP tinha suspendido o programa de investigação. Isto na véspera do debate entre os
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candidatos do PS e do PSD realizado pelas três televisões. «Até ali não se passava nada!», diz a
diretora.
 O alegado desinvestimento no “Sexta às 9”
126. Maria Flor Pedroso recusa que tenha havido um desinvestimento quantitativo e qualitativo
dos recursos humanos do programa. Alega que a equipa mantém o mesmo número de jornalistas
desde 2014 e que são os jornalistas que pedem para sair. Afirma que é difícil conseguir quem queira
ir para o “Sexta às 9”, especificando que nenhum jornalista sénior quis integrar a equipa quando
procuraram colmatar as faltas.
127. Maria Flor Pedroso fala sobre a diferença entre as equipas, explicando que a de Economia tem
seis jornalistas, mas faz um programa diário e um programa semanal, que também foi adiado
durante a campanha eleitoral, além de cobrir a agenda diária e de ter dois pivôs de espaços
informativos da RTP3. A equipa de Cultura tem quatro elementos e faz um programa diário, além da
agenda.
128. Sobre a possibilidade de atribuição de um subsídio especial de repórter que compensasse os
baixos salários auferidos por elementos do “Sexta às 9”, conforme requerido por Sandra Felgueiras, a
diretora assume que é contra, tal como a sua direção, por entender que todo o trabalho da RTP é de
enorme responsabilidade e uma atribuição excecional àquela equipa iria causar mais assimetrias e
abrir o precedente para pedidos de outras equipas. Releva que todos os editores pedem reforços, o
que é normal numa redação.
129. Maria Flor Pedroso recusa que o programa tivesse sido votado a uma «morte lenta»,
conforme alegou Sandra Felgueiras na ERC, sublinhando que por várias vezes reiterou à
coordenadora que o programa era para continuar.
130. Assevera que se tivesse a intenção de terminar o “Sexta às 9” poderia tê-lo feito, pois tem
poder de decisão nessa matéria. Porém, a questão nunca se colocou. Aliás, não concordou com o fim
do “Prós e Contras” e reverteu a decisão anterior quando assumiu funções. Maria Flor Pedroso
considera que são programas «estratégicos» e «marcas» da RTP.
 O caso ISCEM
131. Na audição que se realizou na ERC, em 9 de dezembro de 2019, Sandra Felgueiras trouxe ao
conhecimento do regulador elementos sobre a investigação ao ISCEM que a equipa estava a efetuar
e relatou o alegado envolvimento da diretora no desenrolar do processo.
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132. Questionada sobre esta situação, que ultrapassa o conteúdo das participações dirigidas à
ERC e sobre as quais se baseou a abertura do procedimento, Maria Flor Pedroso fez o seu relato dos
factos.
133. Começa por chamar a atenção para a distância temporal entre o sucedido (8 de outubro) e a
data em que o caso foi objeto de queixa por parte da coordenadora do “Sexta às 9” (9 dezembro),
destacando que Sandra Felgueiras nunca a confrontou com a situação, nem a qualquer outro
superior hierárquico, estranhando que a primeira vez que falou sobre isso tenha sido na ERC, dois
meses depois. Nota que apenas foi confrontada com as acusações de Sandra Felgueiras na reunião
do Conselho de Redação, a 11 de dezembro, convocada para tratar da alegada suspensão do
programa e a reportagem do lítio. Ou seja, defende Maria Flor Pedroso, «já não estamos a falar da
questão do lítio. Já não há problema nenhum, porque já se percebeu que não há ponta por onde se
lhe pegue. Portanto agora tem de haver outro» caso.
134. Maria Flor Pedroso esclarece que foi professora de jornalismo radiofónico no ISCEM, entre
2006 e 2019, e que no dia 8 de outubro esteve na instituição para uma reunião de docentes. No final
foi interpelada por Regina Moreira, diretora do ISCEM, que lhe disse que o “Sexta às 9” andava a
insistir com um pedido de entrevista e que ela não queria, «porque não se sentia em condições
anímicas para dar uma entrevista naquele momento». Maria Flor Pedroso diz que fez «o que uma
pessoa normal faz». Isto é, como Regina Moreira não queria dar uma entrevista ao vivo disse-lhe:
«ao menos dê por escrito. Eu não recomendei que ela desse por escrito (...). Peça as perguntas e dê
por escrito».
135. A diretora de Informação garante que não informou Regina Moreira da investigação em curso
e que «nada foi falado sobre o contrato de compra e venda do imóvel ou outros dados da
investigação.»
136. Para a diretora de Informação o que aconteceu não foi «meter-se no trabalho da jornalista.
Isto é ajudar para que a história não se perca». Garante que não agiu de má-fé, tendo-se limitado a
defender os interesses da reportagem e da RTP.
137. Maria Flor Pedroso defende que «os diretores abrem mais portas do que os coordenadores»,
contando que quando era editora de Política muitas vezes se socorreu dos seus diretores quando
enfrentava mais dificuldades para obter alguma informação e que nunca entendeu isso como
ingerência ou tentativa de controlar o seu trabalho.
138. Depois da «conversa de corredor» com Regina Moreira, a diretora de Informação relata que foi
à secretaria tratar de outros assuntos e estando lá «pessoas que conhece há muito tempo»
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perguntou: «É possível que os alunos tenham estado a pagar com dinheiro?» Ao que a senhora
respondeu: «Não, aqui é tudo por transferência bancária. Nós nem multibanco temos!» Maria Flor
Pedroso argumenta que aproveitou para fazer a pergunta porque é jornalista e havia uma
informação que não estava a conseguir-se comprovar9.
139. Na posse da informação obtida no ISCEM, Maria Flor Pedroso, que reiterou «ter cabeça de
jornalista», alertou de imediato a diretora adjunta Cândida Pinto para que desse a informação ao
“Sexta às 9”. Fê-lo em prol da investigação e não para a parar, afirma.
140. Cândida Pinto passou a informação ao “Sexta às 9” e, defende Maria Flor Pedroso, como
«jornalista que é não situou a fonte. E bem, porque isto era informação de segurança. Era
informação credível.»
141. Maria Flor Pedroso responde que não deu indicações à adjunta para não revelar a sua
identidade, que foi Cândida Pinto que, enquanto jornalista, «fez aquilo que tinha de fazer», ou seja,
«não revelar a sua fonte», tal como inscrito no Código Deontológico. A diretora defende que o
importante era a informação e não quem a tinha facultado. Assegura que a situação é normal
quando as pessoas trabalham em equipa e «são bem-intencionadas». Se chega uma informação
importante para um trabalho, no caso pela diretora adjunta, é normal que se faça uma reavaliação da
informação já recolhida.
142. Durante a audição, a diretora de Informação admite que não fez bem em intervir aproveitando
a sua ida ao ISCEM, ainda que o tenha feito com o intuito de ajudar a investigação. Refere que na
reunião do Conselho de Redação pediu desculpa à equipa do “Sexta às 9” por a sua ação ter
provocado o fim da investigação, mas que a sua intenção nunca foi essa.
143. Quanto à relação da diretora de Informação com a equipa do “Sexta às 9” e a pergunta se não
deveria ter partilhado diretamente a informação, Maria Flor Pedroso afirma que se tivesse falado
com alguém da equipa teria sido com a coordenadora. Porém, declara que não tinha condições para
ter uma «relação de confiança» com Sandra Felgueiras e que já não falava «sozinha com ela numa
sala» há algum tempo.
144. Quando interpelada sobre o papel da diretora adjunta na relação com a equipa do “Sexta às 9”,
Maria Flor Pedroso esclarece que é normal que os diretores falem diretamente com todos os
jornalistas e não apenas com a coordenadora/editora do programa, no sentido de saber como as
investigações estão a correr, agilizando viagens, dando ideias, etc.
9

Sobre a questão do pagamento em dinheiro, Maria Flor Pedroso contou que mais recentemente recebeu um contacto de
um amigo cujo filho era aluno do ISCEM e que lhe garantiu que tinha pago tudo por transferência bancária. «Portanto,
aquela informação que tinha sido dado aos jornalistas não correspondia à verdade. E, portanto, tenho o dever de zelar por
uma informação credível.»
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145. «O problema é que nunca houve acompanhamento jornalístico» do “Sexta às 9” até à
chegada da direção atual, que tinha como intuito «melhorar o produto». Questionada sobre se foram
estabelecidos os procedimentos desse novo tipo de acompanhamento, a diretora responde que é
utilizado o «método jornalístico» e que não tem de o estabelecer pois são todos jornalistas. Adiciona
que a coordenadora do programa tinha autonomia para decidir e propor as investigações, e que
nenhuma foi recusada pela direção.
 Os casos políticos
146. Um caso político esteve na origem do mau relacionamento entre a diretora de Informação e a
coordenadora do “Sexta às 9”.
147. Maria Flor Pedroso narra que quando ocupou o cargo o “Sexta às 9” tinha em andamento uma
investigação sobre Tancos e o alegado conhecimento do Presidente da República da «encenação»
para entrega das armas roubadas. A informação de que o Presidente sabia baseava-se numa fonte
única, que a jornalista garantiu à diretora ser credível. Não obstante, a informação foi desmentida
posteriormente pelo Presidente da República. Maria Flor Pedroso questionou o procedimento e o
timing da recolha do contraditório. Foi a primeira vez que teve «de se debruçar sobre o assunto», na
medida em que o trabalho jornalístico não correspondia ao que pretendia para a informação da RTP.
Na sua opinião, não foi feito um bom trabalho.
148. Sobre a acusação de que a diretora e a diretora adjunta queriam acompanhar mais de perto as
investigações políticas em detrimento das não políticas, Maria Flor Pedroso rebate dizendo que são
«insinuações e meias verdades». Contudo, realça que as questões políticas são acompanhadas
«com certeza», fruto da sua experiência profissional e por ser «a coisa que mais lhe interessa
contar às pessoas».
149. O caso da TAP arruinou de vez a relação entre a diretora de Informação da RTP e a
coordenadora do “Sexta às 9”. Maria Flor Pedroso argumenta que quando a jornalista enviou a
informação de que tinha a lista da TAP não deu qualquer outro dado. Nesse sentido, a diretora quis
aprofundar o assunto, «fazendo jornalismo», até porque tinha ouvido a notícia na TSF e que a TAP
não comentava por ser uma empresa privada.
150. Diz que a jornalista entendeu a sua reação como uma desvalorização da notícia e que esse
entendimento acabou nos jornais com a tese de que Maria Flor Pedroso tinha travado a notícia da
TAP, que tinha feito censura. Consequentemente pediu à jornalista que desmentisse a acusação,
que afetava a sua credibilidade, o que não aconteceu. Depois desta situação, Maria Flor Pedroso
deixou de se reunir sozinha com Sandra Felgueiras.
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151. Daí em diante as coisas agravaram-se causando danos reputacionais à diretora de
Informação e à RTP, numa constante de fugas de informação sobre questões internas e que Maria
Flor Pedroso intui que não iam parar, porquanto começou com o lítio, passou para o ISCEM e depois
seria «outra coisa qualquer».
152. Maria Flor Pedroso declara que foi de livre vontade que colocou o lugar à disposição, por
entender que não estavam reunidas as condições para continuar à frente da direção de Informação.
Salienta que não tem uma agenda política, que nunca teve, e que a única motivação da sua direção
era a de que a RTP tivesse uma informação livre, independente, isenta e plural.
c) Depoimento do Conselho de Redação (15/01/2020)
153. Na reunião de 15 de janeiro de 2020, o Conselho de Redação fez-se representar por três dos
seus membros eleitos: Tiago Contreiras, da redação de Lisboa, Eduardo Pestana, da redação do
Porto, e Nuno Miguel Fernandes, das delegações nacionais. Fazem parte da nova formação do
Conselho de Redação que tomou posse no final de novembro de 2019, para exercer o
correspondente mandato de um ano.
154. A primeira reunião de início de mandato foi solicitada à diretora de Informação, ainda sem que
o Conselho de Redação soubesse das circunstâncias em torno do adiamento do “Sexta às 9”. A
reunião aconteceu a 5 de dezembro, dois dias após as audições parlamentares na Comissão de
Cultura e Comunicação (CCC), momento em que o Conselho de Redação ficou a conhecer os
contornos do caso. Até então nenhuma das partes tinha dado qualquer indicação ao novo Conselho
de Redação e um dos elementos que transitou do Conselho de Redação anterior refere que também
nunca lhes tinha chegado qualquer comunicação sobre o assunto.
155. Na reunião de 5 de dezembro, quinta-feira, colocaram a Maria Flor Pedroso as dúvidas
suscitadas pelas audições na CCC. Da ata do Conselho de Redação releva-se que um dos membros
eleitos referiu que esteve três anos no “Sexta às 9” e que só teve reuniões de acompanhamento do
programa com a nova Direção de Informação.
156. Na quarta-feira seguinte, dia 11 de dezembro, realizou-se uma segunda reunião do Conselho
de Redação. Num primeiro momento, foi ouvida a diretora adjunta sobre o adiamento e o caso do
lítio. A seguir, foi a vez da jornalista Sandra Felgueiras e da sua equipa serem ouvidos sobre o caso do
lítio. É nessa ocasião que introduzem o caso do ISCEM.
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157. No dia seguinte começa a falar-se na redação da necessidade de realizar de um Plenário para
debater a questão do “Sexta às 9”, que acabou por ser agendado para segunda-feira, 16 de
dezembro.
158. No dia 16, por volta do meio-dia, o Conselho de Redação toma conhecimento do pedido de
demissão de Maria Flor Pedroso. O Plenário realiza-se nesse dia, sem a presença da diretora, da sua
adjunta ou de outros diretores. Dois elementos da direção estiveram no Plenário mas a título
pessoal/individual.
159. A equipa do “Sexta às 9” expõe as duas situações durante o Plenário. No final, entre as moções
apresentadas uma acaba por dar origem a um comunicado que, depois de revisto, foi votado pelos
participantes.
160. Da informação recolhida constata-se que estiveram presentes cerca de 120 jornalistas no
Plenário dos 271 que constituem a redação de televisão, e que o comunicado foi aprovado com 82
votos a favor, seis contra e cinco abstenções.
161. Dos quatro pontos do comunicado do Plenário sobressai aquele que diz que os jornalistas
«lamenta[m] a violação dos deveres deontológicos dos jornalistas e de lealdade para com a redação
a RTP-TV por parte da diretora de Informação demissionária, Maria Flor Pedroso, no decorrer da
investigação do chamado “Caso ISCEM”.»
162. Posteriormente, a 30 de dezembro de 2019, os membros eleitos do Conselho de Redação
emitiram a sua própria Deliberação. Basearam-se nos elementos recolhidos nas reuniões tidas com
Maria Flor Pedroso, Cândida Pinto, Sandra Felgueiras e a sua equipa e o que foi dito no Plenário de
jornalistas. A Deliberação visou também responder à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista
(CCPJ) que, entretanto, e dentro do quadro das suas atribuições, questionara o Conselho de
Redação sobre as evidências que tinham permitido ao Plenário consubstanciar a alegada violação
dos deveres deontológicos.
163. O Conselho de Redação informa que tendo apreciado os deveres previstos no n.º 2 do artigo
14.º do Estatuto do Jornalista, conforme solicitado pela CCPJ, concluiu que não foram apresentadas
provas da existência de violações às normas em causa.
164. Na Deliberação, o Conselho de Redação defende que «não foi apurada evidência sobre
qualquer tipo de interferência política na decisão da direção de Informação de não emissão do
programa “Sexta às 9” durante a última campanha eleitoral para as Eleições Legislativas»,
reclamando que alegações deste género sejam sempre «comprovadas pelos seus autores, de
forma irrefutável».
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165. Sobre os programas de jornalismo de investigação, o Conselho de Redação alerta para a
necessidade de não poderem «ficar dependentes de constrangimentos de recursos humanos
provocados pela sazonalidade, assim como devem ter a sua linha hierárquica clarificada por forma a
«preservar a autonomia jornalística das equipas de repórteres, bem como a legítima definição de
linhas orientadoras por parte da direção de Informação». Na área da investigação, o Conselho de
Redação menciona ainda que as metodologias de trabalho devem ser «moldadas de forma a
permitir uma conclusão atempada das reportagens, apesar de poderem ser introduzidas alterações
motivadas por eventuais informações de última hora.»
166. Durante a audição na ERC, o Conselho de Redação reitera que a falta de recursos e as
dificuldades sazonais não podem servir de justificação para o adiamento de um programa de
investigação e que é necessário criar mecanismos internos claros de atuação e haver planificação.
Mas acrescenta que há ajustes constantes nas grelhas de emissão, que é um procedimento normal.
167. No que concerne ao caso ISCEM, o Conselho de Redação defende que «não ficou
demonstrada nenhuma intenção propositada por parte da diretora de Informação no sentido de
prejudicar a investigação jornalística». Não obstante, acrescenta o Conselho de Redação, «deveria
ter havido maior bom senso por parte da diretora de Informação quando questionou o ISCEM –
através da ligação de docência que mantinha com a instituição – com recurso a informação
privilegiada referente a uma investigação em curso».
168. Acreditando que a diretora teve o intuito de «auxiliar a reportagem», o Conselho de Redação
acrescenta que «todas as iniciativas realizadas pela Diretora de Informação deveriam ter sido
imediatamente comunicadas à equipa do programa “Sexta às 9”», deixando nota da
imprescindibilidade dessa diligência para o futuro. Isto é, o Conselho de Redação releva que a
informação deve ser transmitida de «forma imediata e completa» aos responsáveis pelos trabalhos
em curso, sublinhando que também se afigura «manifestamente desejável a existência de extrema
prudência na abordagem de matérias sob sigilo profissional dos jornalistas, em particular em
situações em que possa vir a ser alegado um eventual conflito de interesses.»
169. Ainda que o Conselho de Redação não tenha questionado diretamente a diretora adjunta
sobre o caso do ISCEM, entende não ser evidente qualquer intencionalidade de prejudicar a
investigação. O Conselho de Redação considera que a metodologia de acompanhamento da
investigação adotada pela diretora poderá enquadrar-se nos procedimentos internos de
funcionamento da direção de Informação, «sem que lhe seja imputada qualquer ação ilegítima.»
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170. Durante a audição na ERC, o Conselho de Redação detalhou que a equipa do “Sexta às 9” tinha
manifestado dificuldades com a introdução de um novo elemento na intermediação entre o
programa e a direção de Informação, já que antes havia apenas um interlocutor da parte da direção e
passou a haver dois: a diretora de Informação e a diretora adjunta. Alega que a linha direta de
relacionamento não foi claramente estabelecida, definindo a quem o jornalista deve reportar, quem
e quantas pessoas têm acesso à informação, ou como proceder quando se tem acesso às fontes,
etc.
171. Nesta linha, o Conselho de Redação entende que um diretor de Informação é o responsável
máximo da informação e que, por isso, tem legitimidade para ter intervenção sobre os trabalhos
desenvolvidos, mas sublinha que as regras de atuação devem ser clarificadas, para evitar situações
como a que está em causa.
172. Quem ocupa o cargo de diretor de Informação tem legitimidade para acabar com um
programa, por exemplo, ou fazer outras alterações de grelha ou de conteúdos, e também dos
diferentes profissionais, compreendendo-se isso dentro da sua esfera decisão editorial.
173. Concretamente sobre o “Sexta às 9”, os elementos do Conselho de Redação afirmam que a
situação não pode ser analisada sem considerar a deterioração do relacionamento entre a diretora e
a coordenadora do programa, num «quadro de desconfiança gritante» que recua ao caso de Tancos,
que envolveu o Presidente da República.
174. O que leva o Conselho de Redação a afirmar que, no caso do ISCEM, se a intenção da diretora
era ajudar a investigação, isso deveria ter sido imediatamente transmitido, com maior transparência
e bom senso. Porém, a relação entre as partes estava bastante extremada e só assim se
compreender que isso não tenha acontecido. Até porque as redações são «organismos vivos», em
que se fala abertamente e trocam informações, aceitando que há fontes e acessos diferenciados.
175. Questionados sobre a legitimidade de intervenção de um diretor de Informação em
comparação com a de um colega jornalista sem ligação a um determinado caso, um dos elementos
do Conselho de Redação afirma que se um diretor desconfia de um trabalho, sobre o qual também
será responsabilizado, compreende-se que esse dirigente possa querer confirmar a informação. O
mesmo não se aplica a um colega, que se procurasse o contacto com a fonte de outro jornalista
estaria a praticar algo «reprovável».
176. Além do “Sexta às 9”, o Conselho de Redação respondeu não ter tido queixas semelhantes de
mal-estar entre outras equipas/programas e a direção de Informação.
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177. O Conselho de Redação foi interpelado sobre a alegada falta de recursos – quantitativa e
qualitativamente – do “Sexta às 9”. Respondeu que isso acontece no “Sexta às 9” e em todos os
outros setores da informação da RTP, notando-se um crescente desinvestimento governamental na
RTP, que se manifesta em problemas a vários níveis: falta de profissionais, material obsoleto, etc.
178. Ainda assim, o Conselho de Redação entende que um programa como o “Sexta às 9”, com a
chancela da RTP, não pode ter uma equipa «precária», com jornalistas com dois ou três anos de
profissão, ou uma equipa sobrecarregada e extenuada para colocar o programa no ar.
179. O Conselho de Redação também diz saber de dificuldades passadas de articulação entre a
coordenadora do programa e jornalistas que passaram pela sua equipa, confirmando que há
jornalistas que não querem trabalhar no “Sexta às 9”, seja porque é um trabalho desgastante, seja
por questões de relacionamento com a coordenadora.
d) Depoimento do Conselho de Administração (16/01/2020)
180. No âmbito do procedimento de análise do “Sexta às 9”, a ERC convocou o presidente do
Conselho de Administração da RTP para uma audição a realizar no dia 16 de janeiro de 2020. Gonçalo
Reis fez-se acompanhar por Hugo Figueiredo, vogal do Conselho de Administração com
responsabilidade sobre a área dos conteúdos.
181. O presidente começou por elucidar o papel do Conselho de Administração na orgânica da RTP.
Clarifica que cabe ao Conselho de Administração traçar o plano estratégico global da concessionária
de serviço público, assim como escolher os diretores de cada serviço de programas e da informação.
Sublinha que depois as equipas trabalham com plena autonomia e independência, o que é reforçado
na área da informação.
182. O plano estratégico aposta numa informação forte nos debates, na investigação, na
informação regional, cultural e internacional e são os diretores que devem encontrar as melhores
fórmulas para corresponder a essa demanda.
183. Gonçalo Reis esclarece que a decisão de adiamento de um determinado programa não
compete ao Conselho de Administração. Não lhes é perguntado nada. Nem deve ser. Essa
competência é da exclusiva responsabilidade dos diretores. É exclusivamente do «foro editorial».
184. Questionado sobre a polémica em torno do adiamento do regresso do “Sexta às 9” à antena e
da alegada interferência política, o Conselho de Administração responde que «deu por boas as
explicações da direção de informação» quando alegou planeamento de grelha e de recursos,
conforme aconteceu com outros programas da RTP.
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185. O vogal do Conselho de Administração com a responsabilidade pela área dos conteúdos
tomou da palavra para esclarecer os procedimentos internos. Hugo Figueiredo explicou que tem
reuniões semanais com a direção de Programas da RTP1e com a direção de Informação, sobretudo
para falar de recursos e planeamento, e não sobre os conteúdos propriamente ditos. Acrescenta que
quinzenalmente tem uma reunião mais alargada, com os diretores de todos os canais, da produção,
do marketing e da área comercial para discutir temas de interesse geral e comum.
186. O elemento do Conselho de Administração descreve que, no cumprimento do plano
estratégico, no âmbito das eleições Legislativas de 2019, numa das reuniões semanais com José
Fragoso e Maria Flor Pedroso esta informou-o que estavam a planear alterações de grelha para
garantir espaço para a nova programação de acompanhamento eleitoral. O que incluía vários
debates que ainda estavam em negociação com os outros operadores e os partidos.
187. Ante a informação de que alguns programas sairiam da grelha, entre os quais o “Sexta às 9” e
o “Prós e Contras”, Hugo Figueiredo perguntou se os respetivos coordenadores estavam de acordo.
Maria Flor Pedroso terá respondido que ninguém gostava que o seu programa fosse interrompido,
como é natural, mas que as pessoas percebiam. A questão foi colocada porque o Conselho de
Administração já se tinha confrontado com situações de tensão entre a coordenação do “Sexta às 9”
e direções de Informação anteriores.
188. O tema das alterações de grelha devido às eleições foi depois abordado na reunião quinzenal.
Em nenhuma destas ocasiões se falou sobre o conteúdo da reportagem, pelo que o Conselho de
Administração desconhecia o tema de reinício do Sexta à 9. Também nunca teve conhecimento ou a
mínima suspeita de que tivesse havido algum tipo de interferência política, razão pela qual
mantiveram a confiança na direção de Informação.
189. Pelo contrário, a degradação da relação entre Maria Flor Pedroso e Sandra Felgueiras não era
desconhecida do Conselho de Administração, sendo que o vogal até chegou a intervir junto da
diretora e da diretora adjunta no sentido de a situação se resolver dentro da redação. Hugo
Figueiredo salienta que há situações de tensão em todas as redações, mas que no caso da RTP
acabam por extravasar para a comunicação social.
190. Para o Conselho de Administração, o caso em torno do regresso do “Sexta às 9” resultava
dessa relação difícil entre a coordenadora e a diretora de Informação.
191. O Conselho de Administração considera que um programa de investigação jornalística como o
“Sexta às 9” tem valor e relevância para o projeto estratégico da RTP.
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192. Questionado sobre a queixa de Sandra Felgueiras de desinvestimento no programa, Hugo
Figueiredo afirma que a questão já tinha vindo a público no passado e que a abordou com o anterior
diretor de Informação da RTP, que contrapôs com a existência do mesmo número de jornalistas e
com o argumento de que era difícil conseguir pessoas que quisessem integrar a equipa do “Sexta às
9”. Releva que, entretanto, o PREVPAP também permitiu a integração de jornalistas precários.
193. A mesma questão foi colocada à nova direção, e a diretora adjunta «tranquilizou» o vogal do
Conselho de Administração, dizendo que com um bom planeamento não lhe parecia que os recursos
fossem escassos.
194. Hugo Figueiredo refere que quando falou mais em pormenor com Maria Flor Pedroso sobre o
regresso do “Sexta às 9” que ela lhe terá dito que, na reunião de 23 de agosto, Sandra Felgueiras
tinha ficado agastada pois não queria que o programa fosse adiado, mas que tinha percebido as
razões apontadas. Com uma equipa nova era bom aproveitar o tempo para a fazer rodar e imprimir
os novos ritmos de trabalho.
195. Entre as razões apontadas para que os jornalistas não queiram ir ou permanecer no “Sexta às
9”, Hugo Figueiredo sugere desde logo a própria natureza da RTP, porquanto os jornalistas
ingressam no quadro e tendo segurança no trabalho são «verdadeiramente livres e
independentes». Por outro lado, menciona que o tipo de programa e algumas características da
coordenadora também contribuem para o desgaste e afastamento de profissionais, que saem por
decisão própria.
196. Quanto ao pagamento de subsídios especiais, Hugo Figueiredo defende que a opção é de
difícil aplicação e que pode criar desigualdades, sendo necessário pensar em toda a estrutura da
RTP, desde a televisão à rádio. O pedido de mais recursos, quer quantitativa quer qualitativamente,
não está limitado à equipa do “Sexta às 9”.
197. Gonçalo Reis e Hugo Figueiredo discordam da hipótese de que há um desinvestimento no
“Sexta às 9” por causa de algum grau de descontentamento de Maria Flor Pedroso com as
reportagens de cariz político, reiterando que as condições se mantêm inalteradas desde há anos.
198. O caso do ISCEM foi o último ponto abordado na audição com o Conselho de Administração.
Questionado se a administração poderia intervir naquela situação, o presidente alega não ter
competência técnica para apreciar todos os contornos do caso, que remete para questões
deontológicas, até porque não está em causa um conteúdo que tenha sido emitido pela RTP.
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199. Gonçalo Reis reitera que o Conselho de Administração nunca sabe, nem tem de saber, quais
são os temas que estão a ser trabalhados e que foram tomando contacto com a situação através da
informação que circulava internamente através dos vários comunicados.
200. Pouquíssimo tempo depois de se saber do caso, Maria Flor Pedroso pôs o lugar à disposição,
de modo bastante assertivo e tornado público perante a redação, o que deixou pouca margem para
que o Conselho de Administração pudesse refletir sobre o assunto ou tivesse que se debruçar sobre
o mesmo.
201. Hugo Figueiredo acrescenta que os casos do lítio e do ISCEM são distintos. Na questão do
adiamento do “Sexta às 9” houve uma decisão editorial, que nunca levantou qualquer interrogação
nas reuniões tidas com os responsáveis das áreas dos conteúdos. O ISCEM é um caso de conduta
sobre o qual não se devem pronunciar do ponto de vista jornalístico. Ainda assim, questiona a
conduta por partir de alguém num lugar de direção, «ainda para mais porque há declarações da
própria, que são citadas no Conselho de Redação, aceitando que cometeu um erro.»
202. Para Gonçalo Reis terá sido a própria direção que de alguma forma perdeu confiança em si
mesma.
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Anexo – Figuras
Fig 1. Dados de exibição do “Sexta às 9” (2012-2019)
Diretores de
Número de
Duração
Informação
edições
média/edição a)
1
10/02/2012 13/07/2012
Nuno Santos
17
43m14s
Nuno Santos/
2
21/09/2012 28/06/2013
35
36m33s
Paulo Ferreira
Paulo Ferreira/
3
18/10/2013 27/06/2014
28
34m09s
José Manuel Portugal
José Manuel Portugal/
4
26/09/2014 10/07/2015
35
40m23s
Paulo Dentinho
5
11/09/2015 15/07/2016
Paulo Dentinho
38
42m08s
6
09/09/2016 14/07/2017
Paulo Dentinho
37
50m15s
7
08/09/2017 13/07/2018
Paulo Dentinho
36
41m32s
Paulo Dentinho/
8
07/09/2018 19/07/2019
39
34m56s
Maria Flor Pedroso
9
11/10/2019 (em exibição)
Maria Flor Pedroso
11b)
35m54s
a) Totalidade da duração do programa, incluindo o genérico e os créditos finais.

Temporada Data de início

Data de fim

b) Até 20 de dezembro de 2019, inclusive, a última edição de 2019.
Fonte: ERC e Media Monitor, Marktest.
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Fig 2. Dados de exibição do “Sexta às 9” a partir da nomeação de Maria Flor Pedroso
Data
19/10/2018
26/10/2018
02/11/2018
09/11/2018
16/11/2018
23/11/2018
30/11/2018
07/12/2018
14/12/2018
11/01/2019
18/01/2019
25/01/2019
01/02/2019
08/02/2019
15/02/2019
22/02/2019
01/03/2019
08/03/2019
15/03/2019
29/03/2019
05/04/2019
12/04/2019
26/04/2019
03/05/2019
10/05/2019
17/05/2019
24/05/2019
07/06/2019
14/06/2019
21/06/2019
28/06/2019
05/07/2019
19/07/2019
11/10/2019
18/10/2019
25/10/2019
01/11/2019
08/11/2019
15/11/2019

Hora de início
20:58:11
21:00:58
20:58:03
20:58:49
21:00:32
21:01:56
21:01:53
20:59:20
21:03:26
20:58:53
21:00:36
21:01:27
21:01:47
21:01:19
21:00:07
20:59:23
21:01:17
21:02:55
21:03:27
21:01:32
20:59:46
21:00:39
21:00:07
21:00:59
20:58:16
21:00:49
21:00:57
21:00:02
20:59:00
21:01:33
20:59:06
21:02:55
21:01:44
21:51:27
22:06:22
20:58:39
20:59:55
20:59:04
21:01:23

Hora de fim
21:31:31
21:36:18
21:33:18
21:36:18
21:35:52
21:38:35
21:39:17
21:37:36
21:34:33
21:35:38
21:36:24
21:37:17
21:35:17
21:35:35
21:35:08
21:36:22
21:37:54
21:38:33
21:34:32
21:36:47
21:36:10
21:36:19
21:34:23
21:36:20
21:35:33
21:35:28
21:35:51
21:36:58
21:36:18
21:37:19
21:34:46
21:35:07
21:38:52
22:26:32
22:35:01
21:37:59
21:37:29
21:37:45
21:36:50
49

Duração
00:33:20
00:34:52
00:34:43
00:37:12
00:34:56
00:36:10
00:37:24
00:37:44
00:30:39
00:36:12
00:35:19
00:35:17
00:32:52
00:33:45
00:34:31
00:36:36
00:36:37
00:35:38
00:30:34
00:35:15
00:35:41
00:35:27
00:33:49
00:35:04
00:36:45
00:34:04
00:34:20
00:36:56
00:36:43
00:35:46
00:35:06
00:31:55
00:36:51
00:35:05
00:28:22
00:39:20
00:37:03
00:38:09
00:35:27
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Data
Hora de início
22/11/2019
20:59:07
29/11/2019
21:02:24
06/12/2019
20:58:47
13/12/2019
21:00:08
20/12/2019
21:01:01
Fonte: Media Monitor, Marktest

Hora de fim
21:37:17
21:36:46
21:38:01
21:35:12
21:38:24

Duração
00:37:35
00:33:50
00:38:39
00:34:32
00:36:48

Fig 3. Programas de setembro de 2019 no horário do “Sexta às 9”
Data

Hora de
início

Programa

Legislativas 2019: O Debate - António
Costa/Catarina Martins
13/09/2019 Joker
20/09/2019 Eu, Cidadão
27/09/2019 Legislativas 2019: A Entrevista - Catarina Martins
Fonte: Media Monitor, Marktest.
06/09/2019

Hora de
fim

Duração

21:01:05 21:38:44 00:37:39
21:01:48 21:46:04 00:44:00
21:01:29 21:27:06 00:25:37
21:03:05 21:32:59 00:29:33

Fig 4. Cronologia de acontecimentos - 2019
Data

Acontecimento

12/04/2019 Primeira reportagem sobre o processo de concessão do lítio.
Último “Sexta às 9” antes das férias de verão.
19/07/2019 A informação de que o programa regressa em setembro no final da edição televisiva e
num post do Facebook do “Sexta às 9”.
24/07/2019 Um post do Facebook do “Sexta às 9” reitera a informação do regresso em setembro.
20/08/2019

Um comentário a um post do Facebook do “Sexta às 9” especifica que o regresso do
programa está agendado para 13 de setembro.

Reunião entre Maria Flor Pedroso, Cândida Pinto e Sandra Felgueiras. O regresso do
23/08/2019 programa é adiado para 11 de outubro de 2019. O andamento do tema do lítio era
sabido pela direção.
Crónica de Eduardo Cintra Torres intitulada «“Sexta às 9” está suspenso na RTP», no
15/09/2019 Correio da Manhã, em que alega que «o programa incomoda Flor Pedroso, porque
incomoda o poder.»
16/09/2019 Frente-a-frente António Costa (PS) e Rui Rio (PSD) na RTP1, SIC e TVI.
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Data

Acontecimento

Um post do Facebook do “Sexta à 9” anuncia que o regresso acontecerá a 11 de
17/09/2019 outubro.
A direção de Informação emite um desmentido de que o programa está suspenso.
À Sábado, a diretora de Informação da RTP desmente a suspensão do programa,
18/09/2019 alegando ajustes de programação por causa da cobertura eleitoral. Refere que as
alterações foram articuladas com os responsáveis dos vários programas.
Reunião entre Maria Flor Pedroso e Cândida Pinto e toda a equipa do “Sexta às 9”.
Sandra Felgueiras disse que ia abrir com a questão do lítio e que João Galamba era um
03/10/2019 dos visados (declarações na CCC). É dado a conhecer o envolvimento de Jorge Costa
Oliveira.
É partilhada informação sobre a investigação ao ISCEM.
06/10/2019 Eleições Legislativas de 2019.
Reunião de Maria Flor Pedroso no ISCEM. Cândida Pinto informa a jornalista da
08/10/2019 inexistência de multibanco no instituto. Regina Moreira telefona à jornalista. Diz que
falou com Maria Flor Pedroso e que dará a entrevista por escrito.
11/10/2019 Regresso do “Sexta às 9” com reportagem sobre o lítio.
12/10/2019

No Twitter, Rui Rio questiona a suspensão do programa antes das eleições,
considerando em particular as questões tratadas na primeira edição.

19/10/2019

Chega a primeira participação à ERC, de um cidadão que condena a suspensão do
programa e a redução da sua duração.
Rui Rio questiona a suspensão do “Sexta às 9” durante o debate do programa do
Governo.

Comunicado da direção de Informação em que se diz que a investigação sobre o lítio
30/10/2019 não estava concluída durante a campanha eleitoral e apenas ficou em condições de ir
para o ar horas antes da sua transmissão, a 11 de outubro.
O “Sexta às 9” refuta por escrito à direção de Informação o teor do comunicado. Essa
“Nota de Repúdio” é assinada por dez jornalistas, da equipa cessante e da atual.
03/11/2019 Crónica de Eduardo Cintra Torres intitulada «É preciso tirar as consequências», no
Correio da Manhã.
08/11/2019

Chega a segunda participação à ERC, de um cidadão que condena a suspensão do
programa e a redução da sua duração.

Grupo parlamentar do PSD apresenta requerimento para a realização de uma audição
13/11/2019 parlamentar com Sandra Felgueiras, Maria Flor Pedroso e Gonçalo Reis, presidente do
Conselho de Administração da RTP.
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Data

Acontecimento

18/11/2019 Envio das perguntas por escrito à diretora do ISCEM.
19/11/2019

Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação (CCC) aprova a audição da jornalista,
da diretora de Informação e do presidente da RTP.
Audições da CCC da jornalista, da diretora de Informação e do presidente da RTP.

03/12/2019 Contacto da diretora do ISCEM com a jornalista em que dá conta da resolução do litígio
com o arquiteto.
05/12/2019

1ª Reunião do novo Conselho de Redação de TV - Maria Flor Pedroso é ouvida sobre o
regresso do programa e o caso do lítio.

09/12/2019 Audição de Sandra Felgueiras na ERC. Denuncia pela primeira vez o caso do ISCEM.
2ª Reunião do Conselho de Redação - Cândida Pinto (1ª parte da reunião) e Sandra
Felgueiras e a sua equipa (2º parte) são ouvidas sobre o regresso do programa e o
11/12/2019 caso do lítio.
Sandra Felgueiras e a sua equipa expõem o caso do ISCEM ao Conselho de Redação.
Maria Flor Pedroso coloca lugar à disposição. O Conselho de Administração aceita a
16/12/2019 decisão.
Plenário de jornalistas da RTP-TV.
18/12/2019 Audição de Maria Flor Pedroso na ERC.
29/12/2019 Deliberação do Conselho de Redação da RTP-TV.
15/01/2020 Audição do Conselho de Redação na ERC.
16/01/2020 Audição do Conselho de Administração na ERC.
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Fig 5. Post da página do Facebook do “Sexta às 9” – 20 de agosto de 2019

Fig 6. Post da página do Facebook do “Sexta às 9” – 17 setembro de 2019
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" Preço de saldo" na venda do navio
Atlântida

PUBLICIDADE

Branco Viana, coordenador da União de Sindicatos de Viana do Castelo ( USVC) alegou esta sexta-feira que o
processo de venda do navio Atlântida foi feito a " preço de saldo", reclamando uma "investigação séria".

"F

Lusa
04 Julho 2014 — 12:13

oi um crime cometido contra o erário público, já que o navio, novo, foi vendido a
preço de saldo. Espero que, apesar da venda da embarcação, se apurem as

responsabilidades. A administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) e o
Governo sabem quem são as pessoas que têm responsabilidades neste caso. Haja
coragem para resolver o problema", disse Branco Viana em declarações à agência Lusa.
TÓPICOS

Política

O navio, que o Governo dos Açores encomendou aos ENVC e depois rejeitou, foi vendido

sindicato

na quinta-feira, por decisão da administração da empresa pública, ao armador Thesarco

Atlântida

Shipping.

Estaleiros de Viana

A proposta do armador grego foi a melhor das três apresentadas ao concurso público
internacional lançado em março deste ano pela administração dos estaleiros, que tinha
como único critério a melhor proposta financeira.
Subscreva as newsletters Diário de Notícias e
receba as informações em primeira mão.
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Argélia fecha hoje gasoduto
do Magrebe que serve
Espanha e Portugal

A estrutura sindical continua a defender a necessidade de "uma investigação séria" ao caso
do navio concluído desde maio de 2009, avaliado em 29 milhões de euros no relatório e
contas dos ENVC de 2012, que deveria ter rendido quase 50 milhões de euros.

SOCIEDADE

"Oxalá situações destas não aconteçam mais no país, porque depois são as finanças

Migrantes marroquinos.
Trio que desembarcou no
Algarve envolvido em crim…
violentos

públicas que acabam por pagar esses crimes ou essa má gestão dos dinheiros públicos.
Esperemos que a culpa não morra solteira", apelou o coordenador da USVC.

DESPORTO

O navio foi colocado à venda pela administração dos ENVC através de concurso público

"O Presidente da República
não me deu os parabéns. O
nosso desporto não tem u…
bola…"

internacional lançado a 11 de março.
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Estado não conseguiu vender o Atlântida a “pirata” grego
Tripulações sem salários, comida, água nem combustível, abandono e posterior afundamento de navios,
protestos de organizações do trabalho e de direitos humanos. Eis o currículo da grega Thesarco Shipping, do
empresário Evangelos Saravanos, que ganhou o concurso de venda do navio Atlântida mas não chegou a pagar
um cêntimo dos 12,8 milhões de euros propostos.

Correio da Manhã

Rui Neves
31 de Julho de 2014 às 16:55

Desde há pouco mais de dois meses, quando foram conhecidos os três candidatos à compra do Atlântida, que o
Negócios vinha tentando, sem sucesso, traçar o perfil da grega Thesarco Shipping, subscritora da proposta
mais alta pelo "ferryboat" que foi encomendado e rejeitado pelos Açores e que deu um prejuízo superior a 70
milhões de euros aos estatais Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC).
Sem esclarecimentos da tutela nem resposta por parte da Thesarco, o Negócios conseguiu entretanto saber que
o armador grego apresenta no seu currículo uma longa lista de más práticas relacionadas com o exercício da
sua actividade, em termos legais, laborais, ambientais, segurança e de manutenção dos seus navios e
tripulações.
LEIA TAMBÉM
Douro Azul promete investir oito milhões na conversão do Atlântida num paquete de luxo

A empresa de Saravanos esteve envolvida, pelo menos entre 2006 e 2010, numa série de casos de abandono de
tripulações, detenções e afundamento de um navio, um pouco por todo o mundo, da Rússia ao Sri Lanka,
passando pela Argélia e pela própria Grécia.

LEIA TAMBÉM
Mário Ferreira pede levantamento da imunidade da eurodeputada Ana Gomes

Um dos casos mais polémicos atracou no porto grego de Pireu, em Agosto de 2009: depois de ter estado
apreendido na Argélia, o navio Aetea Sierra, da Thersaco, envolvido num disputa judicial, chegou a Atenas com
uma tripulação de 14 pessoas com razões de queixa do patrão.
No porto da capital grega, a tripulação do Aetea aguentou oito meses a bordo sem salários, com os
trabalhadores a acusarem Saravanos de os ter deixado sem comida e sem água potável, condenando-os "a
viver em condições subhumanas" numa "prisão flutuante".
LEIA TAMBÉM
Gregos não pagaram o Atlântida, segue-se a Douro Azul

Um tribunal local ordenou que Saravanos pagasse 400 mil euros de salários em atraso aos trabalhadores, mas o
empresário só cumpriu parcialmente a sentença judicial. Na altura, o advogado da federação internacional dos
trabalhadores do sector revelou que Saravanos tinha recorrido de uma condenação a 38 meses de prisão, por
ter colocado a vida da tripulação em risco ao deixar o navio sem combustível.

LEIA TAMBÉM
Mário Ferreira: “Tinha até uma grande admiração” por Ana Gomes

Seis meses antes, no Sri Lanka, um outro navio da Thesarco, o Thermopylae Sierra, acabou por afundar-se
junto à costa da cidade de Moratuwa, onde esteve ancorado com 40 tripulantes a bordo, que também sofreram
com a falta de alimentos, água e combustível.
Foram as autoridades locais que realizaram as operações de manutenção do navio durante este período. O
tribunal de Colombo, antiga capital do país, acabou por condenar o armador grego ao pagamento de uma
indemnização, pelos danos causados, de 2,2 milhões de dólares (1,6 milhões de euros).
Governo português descarta culpas
Questionado pelo Negócios, nesta tarde de quinta-feira, sobre se tinha conhecimento do currículo da
Thesarco, fonte oficial do Ministério da Defesa, que tutela os ENVC, empresa responsável pelo lançamento do
concurso de venda do Atlântida, alegou que "o Ministério da Defesa não teve qualquer intervenção no
concurso, cujo único critério foi o melhor preço e cujo júri foi presidido por um elemento da Inspecção-Geral
de Finanças".
Thesarco ganhou o Atlântida e desapareceu
Desde que ganhou a corrida à compra do Atlântida, há quase um mês, por um valor de 12,8 milhões de euros,
que a Thesarco Shipping nunca mais deu sinal de vida.
Na passada quarta-feira, em carta enviada à empresa grega, os Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC)
lançaram um ultimato: a Thesarco tinha até às 15 horas desta quarta-feira para efectivar o pagamento.

Esgotado o prazo, e confirmada o incumprimento da Thesarco, os ENVC decidiram adjudicar o Atlântida à
Mystic Cruises, da Douro Azul, por um valor de 8,75 milhões de euros. O dono deste grupo turístico, Mário
Ferreira, revelou ao Negócios que, caso venha mesmo a firmar a compra do Atlântida, irá investir perto de oito
milhões de euros na conversão do "ferryboat" num paquete de luxo.
Lançado a 11 de Março, o concurso registou ainda uma terceira proposta, assinada pelo consórcio MD Roelofs
Beheer e Chevalier Floatels, de quatro milhões de euros.
Concluído em 2009, o "ferryboat" Atlântida, encomendado e rejeitado pelos Açores, deveria ter rendido 50
milhões de euros. Encostado no Alfeite à espera de comprador, foi avaliado em 29 milhões no relatório e contas
de 2012 dos ENVC, cuja administração calcula que, até ao momento, o negócio do Atlântida representa
prejuízos superiores a 70 milhões de euros.
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Company Changes
Time Line

International Trade Winds Ltd.

2014-11-19 Established

This is detail infomation of International Trade Winds Ltd., International Trade Winds Ltd. is a Malta company, located on Malta. Its address is
89, St. John Street, Valletta Vlt 1165. Its company status is Struck Off. Browse more information on 996co.com.

Similar Companies

Company Number: C 67677

Lina International Pvt.Ltd | Nepal

Company Name: International Trade Winds Ltd.

Trade Associates Apparels Pvt.Ltd | Nepal

Company Status: Struck Off

Annapurna World Trading Pvt. Ltd. | Nepal

Incorporation Date: 2014-11-19

Bouddha International School Pvt. Ltd. | Nepal

Address: 89, St. John Street, Valletta Vlt 1165
City: Valletta Vlt 1165

Lumbini Trading & Printing House Pvt. Ltd. | Nepal

Total Authorised Shares: 5,000 (EUR 5000.00)

Himalayan Agro International Company Pvt. Ltd | Nepal

Total Issued Shares: 5,000 (EUR 5000.00)

Virtical Ascent International Travel Pvt.Ltd | Nepal

Update Time: 2021-06-10

Prompt Trading | Nepal
International Trade Winds Ltd. | Malta

Shares

Phewa Trading | Nepal

We have processed personal information. Please contact us if necessary.
Authorised Share Capital

Type

Nominal Value PerShare in EUR

Aircom International India | Nepal
Issued Shares

Highland Tea Trading | Nepal

Ordinary A

Mfs International Funds SicavMFS INTERNATIONAL FUNDS |
Hong Kong

Ordinary B

International Trade Winds Holding Ltd | Malta
Wind Trade Malta Ltd | Malta
Savanna Wind International Ltd | Malta

Q: When was the Malta International Trade Winds Ltd. established?

Wonder Winds Ltd. | Malta

A: International Trade Winds Ltd. was founded in 2014.

Wind Dancer Ltd | Malta
Key Wind Ltd | Hong Kong
Oim Wind Ltd. | Malta
Wind Rose Ltd | Malta
Wind Shipping Ltd | Malta
Poseidon Wind Ltd | Malta
Cape Wind Ltd | Malta
Trade Winds Shipping Co.Ltd. | Malta
Hosiery Source International ― Cb Limited | Hong Kong
Naarsingh International Health Care Center | Nepal
Wind International Trading Limited | Malta
Second Wind Charters Ltd | Malta
Sea Winds Co. Ltd | Malta
Wind Rose Shipping Ltd | Malta
Trade Wind International Limited天嵐國際有限公司 | Hong Kong
First Wind Enterprises Ltd | Hong Kong
North Wind Holdings Ltd | Malta
Slow Winds Investments Ltd | Malta
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INTERNATIONAL TRADE WINDS LTD.

Shareholder

-

-

19-NOV-2014

Malta

-

Paradise Papers - Malta corporate registry

INTERNATIONAL MYSTIC SAILS LTD.

Shareholder

-

-

03-FEB-2015

Malta

-

Paradise Papers - Malta corporate registry

OIL-PLATFORMS ACCOMMODATION & HOSPITALITY SUPPLIES LTD

Shareholder

-

-
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Malta

-
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NEWCO CORPORATE DIRECTOR 2 LTD

Director

-

-

Paradise Papers - Malta corporate registry

NEWCO CORPORATE DIRECTOR 2 LTD

Judicial representative

-

-

Paradise Papers - Malta corporate registry

NEWCO CORPORATE DIRECTOR 2 LTD

Legal representative

-

-

Paradise Papers - Malta corporate registry

INTERNATIONAL TRADE WINDS HOLDING LTD

Shareholder

-

-

Paradise Papers - Malta corporate registry

FENLEX HOLDINGS & SERVICES LTD

Shareholder

-

-

Paradise Papers - Malta corporate registry

SOFIA ABEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA BRAGA

Secretary

-

-

Paradise Papers - Malta corporate registry
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MARIO NUNO DOS SANTOS FERREIRA

Judicial representative

-

-

Paradise Papers - Malta corporate registry

MARIO NUNO DOS SANTOS FERREIRA

Legal representative

-

-

Paradise Papers - Malta corporate registry

MARIO NUNO DOS SANTOS FERREIRA

Director

-

-

Paradise Papers - Malta corporate registry

NEWCO CORPORATE DIRECTOR 2 LTD

Legal representative

-

-

Paradise Papers - Malta corporate registry

NEWCO CORPORATE DIRECTOR 2 LTD

Director

-

-

Paradise Papers - Malta corporate registry

NEWCO CORPORATE DIRECTOR 2 LTD

Judicial representative

-

-

Paradise Papers - Malta corporate registry

INTERNATIONAL TRADE WINDS HOLDING LTD

Shareholder

-

-

Paradise Papers - Malta corporate registry

FENLEX HOLDINGS & SERVICES LTD

Shareholder

-

-

Paradise Papers - Malta corporate registry

FREDERICO DORIA MONTEIRO DE GOUVEIA E SILVA

Secretary

-

-

Paradise Papers - Malta corporate registry
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Participação a Procuradoria Europeia
de infrações penais lesivas dos interesses financeiros da União previstas na Diretiva (UE)
2017/1371, nomeadamente crimes de fraude, corrupção, branqueamento de capitais e
apropriação ilegítima, com um impacto negativo no dinheiro dos contribuintes da UE.v

1.
O empresário Mário Nuno dos Santos Ferreira é a 16ª pessoa natural
beneficiária de fundos europeus ao abrigo do Fundo de Coesão Europeu 2014-2020.
https://expresso.pt/economia/2021-05-23-Sete-empresarios-portugueses-no-ranking-europe
u-dos-25-maiores-beneficiarios-de-fundos-comunitarios-3d298e46

2.
É também a 4ª pessoa natural portuguesa beneficiada com fundos comunitários, tendo
recebido, no mínimo, 33.817.645 € através das suas empresas DOURO HERITAGE SA,
MONUMENTAL PALACE HOTEL, SA e MYSTIC ADVENTURE, SA., de acordo com o
Relatório CEPS em
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679107/IPOL_STU(2021)6791
07_EN.pdf
https://www.racius.com/mystic-adventure-s-a/

3.
30,4 milhões desses fundos foram alocados através do programa COMPETE 2020 e
POCI-FEDER por contrato estabelecido com a AICEP (Agência portuguesa para o
Comércio e Investimento), para habilitar o Sr. Mário Ferreira a remodelar um hotel de 5
estrelas no Porto - Monumental Palace Hotel - e construir 2 navios para actividades de
cruzeiro no rio Douro, denominados “Douro Serenity” e “Douro Elegance”. A soma foi
alocada da seguinte forma:
- 26 milhões de euros para os 2 navios, por contrato governamental adjudicado em
janeiro de 2016 (Governo do PM António Costa)
https://dre.pt/pesquisa/-/search/75054017/details/normal?jp=true
https://www.compete2020.gov.pt/noticias/detalhe/Proj17108-Douro-Azul-diversifica-oferta-se
gmento-dos-cruzeiros-fluviais-Rio-Douro
https://www.tsf.pt/economia/mais-70-postos-de-trabalho-para-2-novos-navios-hotel-no-douro
-5306708.html
e

- 4,3 milhões de euros para o Monumental Palace Hotel, como incentivo FEDER em
2016 (Governo do PM Antonio Costa)
https://www.compete2020.gov.pt/noticias/detalhe/Proj885_MonumentalPalaceHotel
https://www.compete2020.gov.pt/noticias/detalhe/Proj855-MonumentalPalaceHotel-NL163-1
2072018
https://dre.pt/home/-/dre/124871921/details/2/maximized?print_preview=print-preview&parte
_filter = 31 & dreId = 124871882

4.
Apesar de vinculadas a fundos da UE em contratos públicos celebrados com a AICEP, as
empresas do Sr. Mário Ferreira mudam de nome e de localização com frequência e
subitamente. Foi o que aconteceu com a Priority Dolphin SA, a empresa que assinou o
contrato para obter fundos da UE destinados à construção dos 2 navios. Entretanto, passou
a chamar-se Douro Heritage S.A.
https://www.mysticinvest.com/apoio-serenity-elegance/
https://fliphtml5.com/yoni/hzsi/basic

5.
A racionalidade de financiar com fundos da UE a promoção de atividades turísticas em
Portugal assenta na perspetiva de promover o desenvolvimento económico territorial e
nacionalmente. Mas faz-se notar que o Sr. Mário Ferreira não manteve o Hotel
Monumental Palace por muito tempo, a fim de materializar o incentivo da UE em interesse
económico a favor da cidade do Porto e do país: ainda antes da remodelação do edifício ser
terminada, em 2018, o Monumental Palace Hotel foi vendido. E, de acordo com os meios
de comunicação que geralmente cobrem as suas atividades, o Sr. Mário Ferreira
embolsou um lucro líquido de 10 milhões de euros.
Não se sabe se as autoridades fiscais portuguesas foram notificadas e controlaram
esta mais-valia, obtida à custa de fundos europeus, não obstante ter sido amplamente
divulgada:
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/turismo---lazer/detalhe/mario-ferreira-ganha-10-m
ilhoes-com-a-venda-do-hotel-porto-monumental
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/turismo---lazer/detalhe/mario-ferreira-vende-mon
umental-hotel-a-francesa-maison-albar
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/turismo---lazer/detalhe/ceo-do-paris-inn-nunca-di
scuti-o-preco-do-monumental-com-mario-ferreira

https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/turismo---lazer/detalhe/monumental-vendido-por
mario-ferreira-com-inauguracao-a-grande-e-a-francesa.
https://www.publico.pt/2018/10/03/local/noticia/mario-ferreira-vendeu-hotel-nos-aliados-masj
a-anda-a-procura-de-outro-no-porto-1846116
https://www.forbespt.com/lideres/mario-ferreira-o-tubarao-douro/

6.
Esta rápida e avantajada mais-valia não foi impeditiva do Sr. Mário Ferreira embolsar mais
financiamento da UE para reformar outro hotel: em 2018, ele recebeu novos incentivos
FEDER, no total de 6 milhões de euros, para a construção do Hotel do Cais, em Vila Nova
de Gaia, em frente à cidade do Porto.
https://www.compete2020.gov.pt/noticias/detalhe/Proj29191_HoteldoCais

7.
Os 2 navios financiados pela UE foram construídos, por ordem do Sr. Mário Ferreira, na
West Sea, a empresa privada constituída em 2013 (pela muito endividada Martifer, SA,
ligada ao Grupo Mota Engil e ao falido Banco BES) para assumir os activos dos ENVC - a
empresa pública Estaleiros Navais Nacionais de Viana do Castelo.

8.
A West Sea foi criada para beneficiar da privatização dos ENVC, que foi transformada em
contrato de subconcessão e orquestrada sob o falso pretexto de que a Comissão Europeia
ordenara a Portugal que devolvesse fundos entregues aos ENVC por se tratarem de
auxílios de Estado ilegais. O contrato de subconcessão (organizado pelo falido Banco BES
através do seu afiliado Banco BESI) foi muito contestado, tendo sido levado à atenção da
Comissão Europeia, estando ainda hoje sob investigação judicial em Portugal – no DCIAP,
inquérito NUIPC 19/14.4TELSB.

9.
Como Membro do Parlamento Europeu entre 2004 a 2019, fui uma das pessoas que
levaram o caso à atenção da Comissão Europeia. E em Portugal apresentei à PGR uma
queixa-crime sobre a passagem a privados dos activos dos Estaleiros ENVC. Essa foi
uma das bases para a abertura do inquérito judicial acima referido.
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/67e2dfe1-8342-4bc5-94c3-3d508002797a.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0363_EN.html

https://www.anagomes.eu/PublicDocs/29401f8e-5ff7-4979-bccc-b9655ec8607a.pdf

10.
Segue uma seleção da troca de correspondência com a Comissão Europeia sobre a
subconcessão dos ENVC:
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/b5a34313-e3e2-4803-be4b-f5400e783db2.pdf
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/a87bd0aa-5df5-4c58-9286-78d809e4141d.pdf
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/954d5851-1d29-49c0-97c8-b70a1233076e.pdf
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/618001aa-e7ca-4940-bfdf-5fd29b5b4ea5.pdf
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/576ca4bd-fa80-484a-9653-5b1218dbdd68.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247488/247488_1409345_33_2.pdf
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/comissao_nao_ordenou_a_recuperacao_
de_qualquer_auxilio_estatal_concedido_aos_estaleiros

11.
No âmbito do inquérito judicial NUIPC 19 / 14.4TELSB, o empresário
Mário Ferreira e suas empresas passaram a merecer um interesse especial aos
investigadores. Em 2016, a Polícia Judiciária e o Ministério Público divulgaram que o
Sr. Mário Ferreira, os seus escritórios, as suas empresas e residências estavam a ser
investigados por causa de um negócio em particular: a compra do navio “Atlântida”, que
havia sido construído nos ENVC e era propriedade dos ENVC, e que o Sr. Mário Ferreira
adquirira em concurso público, um concurso feito com procedimentos e um júri suspeitos,
por não acautelarem minimamente o interesse público.
https://observador.pt/2016/04/29/pj-buscas-nos-estaleiros-viana-no-ministerio-da-defesa/

12.
A aquisição do navio Atlântida foi feita por uma fração do custo real que o navio implicara
para os ENVC - 70 milhões de euros de fundos públicos. Em 2013 os ENVC tinham
uma avaliação do valor comercial do navio por 29 milhões e tinham recebido uma oferta de
21 milhões de euros. Porém, o Ministro da Defesa Nacional Jose Pedro Aguiar Branco
decidiu abrir um concurso público, sem cuidar de que fosse estabelecido um preço mínimo.
E através desse concurso, a empresa Mystic Cruises, do Sr. Mário Ferreira, pagou
apenas 8,75 milhões de euros pelo navio!

https://www.publico.pt/2014/04/23/politica/noticia/tres-concorrentes-a-compra-do-ferry-atlanti
da-1633333
https://expresso.pt/sociedade/2016-05-08-A-misteriosa-oferta-de-21-milhoes

13.
Um par de meses depois, o Sr. Mário Ferreira vendeu o navio a uma empresa em Malta,
que depois o revendeu a uma operadora de turismo norueguesa pelo dobro: 17 milhões de
euros. A empresa em Malta - International Trade Winds LTD - era a 100 % detida por …
Mário Ferreira. Tratou-se obviamente de um “negócio consigo mesmo”, destinado a reduzir
artificialmente as mais-valias.
A empresa intermediária em Malta, sendo propriedade do Sr. Mário Ferreira, indicia a
finalidade do esquema em cascata: defraudar a Autoridade Tributária portuguesa e
evitar o pagamento do IVA, assim defraudando também os interesses financeiros
europeus.
O negócio foi objecto de reportagens na imprensa com base nas revelações do escândalo
“Malta Files”.
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56010657
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55065441
https://pt.linkedin.com/company/mystic-cruises
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56086997
https://www.esquerda.net/artigo/malta-files-quem-anda-fintar-o-fisco-no-panama-da-europa/
48789
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/mario-ferreira-investigado-pela-pj-e-pelo-f
isco

14.
Este negócio simulado suscitou em 2018 a abertura de uma investigação judicial
autónoma em Portugal, conduzida pelo DCIAP, sob o inquérito no. NUIPC 194/19.8
TELSB.

15.
Dirigi-me às autoridades portuguesas, nomeadamente ao Ministro das Finanças, à Diretora
Geral da Autoridade Tributária, e à Procuradora-Geral da República sobre a credibilidade do

juri e dos procedimentos do concurso público de venda do navio “Atlântida” ao Sr. Mário
Ferreira, e sobre a venda e revenda desse mesmo navio, via Malta. Sublinhei
nomeadamente que a Presidente do Júri, a Inspectora Geral de Finanças Filomena
Martinho Bacelar tinha sido exposta como detentora de contas offshore no escândalo
“Swissleaks”. E pedi-lhes que investigassem o caso:
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/902e21d5-c83d-4ac2-bc6c-da2255277b24.pdf
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/3aada924-6731-48fd-9f06-32fe4648e25f.pdf
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/a21f78eb-ce51-42eb-a732-55a2382856bf.pdf
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/585dd6b9-e565-4afb-9277-0373f175d625.pdf
https://www.publico.pt/2017/10/09/economia/noticia/ana-gomes-questiona-centeno-sobre-ne
gocio-do-atlantida-e-apresenta-nova-queixa-contra-mario-ferreira-1788268
https://www.publico.pt/2017/10/09/economia/noticia/ana-gomes-questiona-centeno-sobre-ne
gocio-do-atlantida-e-apresenta-nova-queixa-contra-mario-ferreira-1788268
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/ecaf9a98-b794-430c-8c42-3dbcae9e9e58.pdf

16.
O ultimo administrador liquidatário das empresas públicas EMPORDEF/ENVC, Dr.
João Pedro Martins, afirmou na Assembleia da República, em 27 de Fevereiro de 2019,
que concluira ter havido “alta corrupção” nos ENVC. E disse ir reportar ao DCIAP o que
o levava a fazer aquela afirmação. O seu testemunho poderá estar integrado no processo
NUIPC 19/19.4TELSB.
https://www.rtp.pt/noticias/pais/presidente-da-empordef-denunciou-a-justica-alta-corrupcao-n
os-estaleiros-de-viana_n1131905
https://www.dn.pt/poder/existiu-alta-corrupcao-nos-estaleiros-navais-de-viana-do-castelo-10
625883.html

17.
Os métodos corruptos e desleais com a concorrência usados pelo Sr. Mário Ferreira para
alcançar contratos e decisões favoráveis junto de organismos do Estado e entidades
públicas são bem conhecidos no Porto, designadamente junto da Administração do Porto de
Leixões e da Câmara Municipal do Porto. A imprensa noticiou o processo através do qual
ele conseguiu ganhar o concurso público que lhe permite explorar comercialmente o
majestoso edifício público da Alfândega do Porto, sobre o rio Douro, onde instalou um
parque temático « World of Discoveries ». O Ministério das Finanças, a Autoridade

Tributária e a Direção Geral do Património permitem tal exploração, aparentemente
hiper-lucrativa.
https://www.publico.pt/2012/03/10/jornal/mario-ferreira-constroi-centro-ludico-em-antigos-ar
mazens-de-miragaia-24153493
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/mario-ferreira-poe-alfandega-do-porto-achegar-ao-milhao-de-lucros
https://www.ccalfandegaporto.com/

18.
Em Abril de 2019 comuniquei à Comissão Europeia e ao OLAF suspeitas e elementos
comprovativos de que a operação de compra, venda e revenda do navio “Atlântida”
pelo Sr. Mário Ferreira envolvia fraude fiscal de IVA e branqueamento de capitais e fiz
notar que ele já tinha recebido fundos europeus através do programa COMPETE.
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/ee0233ca-0abb-4e4a-94a7-5edca5b19423.pdf

19.
Entretanto, este empresário financiado por fundos europeus encomendou a construção de
mais navios nos estaleiros da West Sea: nomeadamente o navio oceânico MS “World
Explorer”, que foi inaugurado, em 2019, pelo Primeiro-Ministro António Costa e pela Sra.
Carla Bruni Sarkozy. E que teria custado 80 milhões de euros.
https://expresso.pt/economia/2019-04-06-Fotogaleria-Antonio-Costa-Carla-Bruni-eo-glamour
-do-batismo-do-paquete-MS-World-Explorer
https://rr.sapo.pt/2019/04/07/pais/inaugurado-o-primeiro-navio-oceanico-concebido-e-fabrica
do-em-portugal / noticia / 147198 /
https://expresso.pt/economia/2019-11-06-World-Explorer-os-segredos-do-navio-que-custou8
0-milhoes-de-euros-ao-empresario-Mario-Ferreira

20.
Esse navio MS “World Explorer” está registado no MAR - registo marítimo da Zona
Franca da Madeira (registo de bandeira de conveniência). E foi-lhe concedida licença
para exploração de um casino pelo Governo da Região Autónoma da Madeira.
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/navio-ms-world-explorer-tem-licenca-para-casino-emiti
da-pela-madeira-12785774.

htmlhttps://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/madeira-autoriza-exploracao-de-jogos-de-fortun
a-eazar-a-navio-world-explorer-431983
https://www.madeiraislanddirect.com/blog/2019/04/floating-casino-licensed/
https: / /www.cruzeiros.pt/b-7114-world-explorer

21.
Em 2019 escrevi ao Primeiro Ministro António Costa perguntando quem era responsável
pelo controlo contra o branqueamento de capitais e a evasão fiscal relativamente à
actividade do navio e casino flutuante “World Explorer”.
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/cc892a6b-283d-4f29-b4dc-3534e414ec48.pdf
O Primeiro Ministro respondeu-me por carta que anexo sob o doc. 1*

22.
Também questionei a Directora Geral da Autoridade Tributária Portuguesa, Sra. Dra. Helena
Borges. E insisti, mas nunca recebi nenhuma resposta.
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/fb65acff-bd86-4fc9-ab6c-ac88c1c94b1a.pdf

23.
Aprendi, através do trabalho no PE, que a Autoridade Tributária Nacional não
supervisiona o que faz a Autoridade Tributária Regional da Madeira (AT-RAM). E que a
AT-RAM não tem vontade, nem tem capacidade, para controlar o que quer que seja
relacionado com a ZFM - Zona Franca da Madeira. Na verdade, ambas são bastante
responsáveis pelo ambiente favorável ao branqueamento de capitais e evasão fiscal em
larga escala que se serve da ZFM, como expliquei no estudo “MADEIRA - a tax
preferencial regime” que submeti, em Fevereiro de 2017, à Comissão Europeia. E em
outras comunicações que enviei à CE.
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/c1e467c9-239e-4857-a148-95d77039fe0d.pdf
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/0a2aad12-ca78-405d-956c-bfc5f5c0780f.pdf
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/c1090214-fa5a-4e08-99c3-65267b708265.pdf
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/9d910a9a-a77b-440d-a2f4-e7965bcdfb5d.pdf

24.
Foi o que a Comissão Europeia veio a concluir, em Fevereiro de 2021, ordenando a
Portugal que recupere o auxílio estatal ilegal obtido, por cerca de 1300 empresas,
através de benefícios fiscais concedidos na Zona Franca da Madeira. Está em causa o
Estado recolher mais de MIL MILHÕES de €. Entre as beneficiadas estão, porventura,
empresas do grupo do Sr. Mário Ferreira.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2314

25.
Nos últimos anos, para além dos lucros e fluxos financeiros movimentados através do seu
casino flutuante licenciado pela Região Autónoma da Madeira, não têm faltado fundos ao
Sr. Mário Ferreira: em 2018, atraves da sua Mystic Invest Holding, como noticiado pelos
meios de comunicação social, ele anunciava estar prestes a obter um empréstimo de 165
milhões de euros do banco chinês ICBC.
https://eco.sapo.pt/2018/11/13/mario-ferreira-financia-se-em-165-milhoes-junto-do-chines-ic
bc-para-financiar-navios-oceanicos /
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/turismo---lazer/detalhe/maior-banco-do-mundo-fi
nancia-mario-ferreira-com-165-milhoes

26.
E em 2019 o Sr. Mário Ferreira anunciou ter vendido 40% de sua holding de cruzeiros a
um fundo americano, Certares, por 250 milhões de euros …
Desconhece-se se a Autoridade Tributária Nacional, através nomeadamente da sua
Unidade de Grandes Contribuintes, controlou e tributou os proventos e fluxos
financeiros envolvidos nestas operações.

https://expresso.pt/economia/2019-05-31-Mario-Ferreira-vende-40-do-negocio-de-cruzeirosp
or-250-milhoes-a-fundo-americano
https://visao.sapo.pt/exame/2019-05-31-mario-ferreira-vende-40-da-holding-de-cruzeiros-ao
s-americanos-da-certares /
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/turismo---lazer/detalhe/mario-ferreira-instala-se-n
a-florida-para-conquistar-a-america

27.

Entretanto o Sr. Mário Ferreira construiu mais navios nos estaleiros da West Sea,
nomeadamente o MS “World Traveller” e o MS “World Navigator”, que deverão operar
no mercado americano sob novo “branding”, o da companhia “Atlas Ocean Voyages”,
uma empresa que o Sr. Mário Ferreira revelou ter aberto em Fort Lauderdale, Flórida.
https://www.cruisemapper.com/ships/World-Traveller-1837
https://west-sea.pt/o-world-traveller-ja-flutua/
https://atlasoceanvoyages.com/world-navigator/
https://expresso.pt/sociedade/2020-09-01-Frota-oceanica-de-Mario-Ferreira-nao-para-de-cre
scer-53144d02

28.
E também construiu e pôs a navegar um navio gémeo do MS “World Explorer ”- o MS
“World Voyager ”, também equipado com mais um casino.
Recentemente este navio começou também a navegar entre a Madeira, Açores, Canárias,
Caraíbas e outros destinos - circuitos ideais para facilitar atividades transnacionais de
evasão fiscal e de branqueamento de capitais, se nenhuma autoridade fiscal ou
anti-branqueamento estiver a controlar. E parece que em Portugal ninguém está a
controlar…
https://www.seascanner.com/cruises-world-voyager?affref=google&gclid=CjwKCAjwn8SLBh
AyEiwAHNTJbWLko8ZqEStdnY2NSZoCpj9RmCx57L796eat1tKXy_RJKsgIf2jmQBoC05cQA
vD_BwE
https://www.quarkexpeditions.com/expedition-ships/world-explorer

29.
A viagem inaugural do MS "World Voyager" foi recentemente anunciada no canal de
televisão privado TVI, parte do Grupo “Media Capital” - um canal de TV e grupo de
comunicação social privado que o Sr. Mário Ferreira comprou em 2020 e já controla, por
meio da sua empresa Pluris Investments SA.
https://www.pluris.pt/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/erc-autoriza-alteracao-do-controlo-do-grupo-mediac
apital-743529
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/media-capital-instrucao-do-processo-de-contraorde
nacao-da-erc-contra-prisa-e-mario-ferreira-esta-na-fase-final-683706
https://www.mediacapital.pt/p/475/conselho-de-administra%C3%A7%C3%A3o/

https://www.publico.pt/2020/04/24/economia/noticia/mario-ferreira-reentra-corrida-tvi-negoce
ia-prisa-1913749
TVI MADEIRA VIAGEM NO NAVIO CRUZEIROS WORLD VOYAGER ENTRE ILHAS
-YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=L36bHuMfI5I
https://observador.pt/2021/01/13/mario-ferreira-nao-tem-idoneidade-para-gerir-empresas-de
media-diz-direcao-do-correio-da-manha/

30.
Levei à atenção da CMVM (o regulador das participações no mercado financeiro) e à ERC
(o regulador da comunicação social), à Autoridade Tributária e outras autoridades com
responsabilidades anti-branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BCFT) a
questionável idoneidade do Sr. Mário Ferreira, especialmente para controlar uma
emissora privada de TV e um Grupo de Media.
https://sol.sapo.pt/artigo/695914/ana-gomes-pede-acao-da-erc-e-cmvm-

31.
Recebi da CMVM uma carta explicativa dos suas limitações no controle BCFT. Ignoro se a
Autoridade Tributária lhe facultou informação sobre os registos referentes ao Sr. Mário
Ferreira e ao universo das suas empresas.
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/03147980-b333-46ae-bbd6-7c15567d1291.pdf
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/cfc84118-348e-4a9c-9a11-25caf0b6083a.pdf

32.
Mas apurei que a ERC não conseguiu obter da Autoridade Tributária a informação
oficialmente solicitada relativamente ao historial fiscal do Sr. Mário Ferreira, nomeadamente
para verificar a informação que eu submetera. Não obstante a própria imprensa relatar que
ele estava a ser investigado pela PJ e pela AT.
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/mario-ferreira-investigado-pela-pj-e-pelo-fisco

33.
O Sr. Mário Ferreira já controla a TVI/Grupo Media Capital desde 2020, apesar de não ter
recebido da ERC licença oficial para deter o Grupo, e apesar de ter sido investigado pela
ERC por conluio com a empresa vendedora Prisa, e de ter sido multado por isso.

A ERC emitiu uma decisão afirmando ter dúvidas sobre quem são os verdadeiros
proprietários das participações na Media Capital.
https://www.anagomes.eu/pt-PT/noticias.aspx?newsid=6d14783d-71dd-4b62-aa9a-e036bfa
5e05e
https://expresso.pt/economia/2020-11-18-CMVM-obriga-Mario-Ferreira-a-lancar-OPA-sobre7
0-da-Media-Capital
https://observador.pt/2021/01/06/fase-final-de-instrucao-da-contraordenacao-contra-mario-fe
rreira-e-prisa-esta-a-decorrer-revel-erc
https://www.erc.pt/download.php?info=YTozOntzOjU6ImFjY2FvIjtzOjg6ImRvd25sb2FkIjtzOj
Y6InRpdHVsbyI7czo0MjoiRGVsaWJlcmElRTclRTNvK0VSQyUyRjIwMjAlMkYyMjkrJTI4T1VU
JTI5IjtzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9kZWNpc29lcy9vYmplY3RvX29mZmxpbm
UvNzk4MS5wZGYiO30=
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/rec_oper/Operacoes/opa_media_capital/Pages/De
cisão-da-CMVM_20201118.aspx
https://expresso.pt/economia/2021-03-10-ERC-acusa-Mario-Ferreira-de-entrar-no-capital-da
-TVI-sem-autorizacao.-Negocio-tem-de-ser-corrigido
https://eco.sapo.pt/2021/05/25/mario-ferreira-pode-controlar-tvi-mas-erc-da-20-dias-para-rep
etir-negocio-com-a-prisa
https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/concorrencia-notificada-da-operacao-de-concentra
cao-da-opa-obrigatoria-da-pluris-de-mario-ferreira-sobre-dona-da-tvi
https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/pluris-de-mario-ferreira-compra-516-da-media-capit
al-e-passa-a-deter-3538-da-dona-da-tvi

34.
Todas as actividades nos negócios e nos media do Sr. Mário Ferreira são facilitadas porque
ele emprega nos conselhos de administração das suas empresas pessoas com amigos em
altas posições. Dois dos mais notórios são:
- O Dr. Manuel Alves Monteiro, membro do conselho da Mystic Invest Holding, a que foi
inicialmente nomeado para dirigir a TVI como CEO, mas não foi autorizado pela CMVM a
exercer esse cargo. Note-se que ele já trabalhara na CMVM, tendo depois transitado para o
Dubai, cuidando dos interesses financeiros do PEP e Eng. Manuel Vicente,
ex-Presidente da SONANGOL e, mais tarde, Vice-Presidente da República Popular de
Angola. É o CEO da MUNICH PARTNERS, accionista da GEMCORP que tem ganho vários
contratos em Angola, nomeadamente a nova refinaria de Cabinda. É administrador da BIG
TREE ASSET (Dubai) e da PORTANTO CONSULTING (Emirates). A representação de

interesses de cleptocratas pode prosseguir, nomeadamente através de investimentos no
Grupo Media Capital e noutros grupos de media.
https://www.apaf.org.pt/apaf/orgaos-sociais/?groupid=21&grouptitle=assembleia-geral&pers
onid = 82 & personname = manuel-alves-monteiro
https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/novo-ceo-da-media-capital-com-ligacoes-a-manuel
-vicente
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/africa/angola/detalhe/a-longa-atracao-ang
olana-pelos-media-portugueses
https://tribunadeangola.org/?p=4157
https://ionline.sapo.pt/artigo/715948/media-capital-rejeita-alegacoes-da-cmvm-sobre-manuel
-alves-monteiro? seccao = Dinheiro_i
Eo
- Dr. Diogo Lacerda Machado, advogado, lobbyista e membro do conselho de
administração das empresas do Sr. Mário Ferreira “Douro Azul” e “MysticInvest
Holding”. Foi intermediário fundamental para negociar o acesso do Sr. Mário Ferreira ao
controle do Grupo Media Capital. É também, publicamente, amigo muito próximo do
Primeiro-Ministro António Costa e do seu Ministro da Economia, Dr. Pedro Siza Vieira, tendo
mesmo sido nomeado pelo Estado para cargos em empresas de participação pública, como
a TAP. Além disso é administrador de entidades de duvidosa reputação como a
GEOCAPITAL, o BAO - Banco da África Ocidental, baseado na Guiné Bissau, e o MOZA
BANK, em Mocambique. Recentemente, os meios de comunicação publicaram fotos de um
cruzeiro no rio Douro organizado pelo Sr. Mário Ferreira num dos seus navios, com os dois
amigos Pedro Siza Vieira e Diogo Lacerda Machado.
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/CONV64342.pdf
https://expresso.pt/politica/2021-04-30-Lacerda-Machado-o-melhor-amigo-de-Costa-fez-lobia-favor-do-megacentro-de-dados-em-Sines-enquanto-ainda-era-administrador-da-TAP-f3fd9
bf8
https://observador.pt/especiais/mon-ami-diogo-lacerda-machado/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geocapital
https://www.cmjornal.pt/famosos/detalhe/20200827-0017-amigo-de-costa-em-cruzeiro-com
mario-ferreira
https://expresso.pt/politica/2021-04-30-Lacerda-Machado-o-melhor-amigo-de-Costa-fez-lobi
a-favor-do-megacentro-de-dados-em-Sines-enquanto-ainda-era-administrador-da-TAP-f3fd9
bf8

https://sicnoticias.pt/pais/2021-05-18-Ministro-da-Economia-em-cruzeiro-organizado-por-em
presario-que-pondera-por-o-Estado-em-tribunal-d996b198

35.
Enviei em Março deste ano à Comissão Europeia um alerta sobre a captura nos grupos
de media em Portugal por interesses estrangeiros de duvidosa origem. Antes mesmo
de vir a saber que o Dr. Alves Monteiro tinha uma ligação com o ex- Vice Presidente
angolano Manuel Vicente, que já foi investigado em Portugal por suspeitas de
branqueamento de capitais, incluindo a acusação de ter corrompido um magistrado judicial
português (Operação Fizz).
Ninguém em Portugal e na UE até hoje controlou quem são os verdadeiros UBOs
(beneficiários efectivos) das participações nos órgãos de media portugueses e muito
menos a origem dos seus investimentos, com óbvios riscos para a integridade dos media,
prestando-se a ser instrumentos de captura e de branqueamento de capitais.
Abaixo junto a resposta que recebi da Vice Presidente da Comissão Europeia, Mairead
McGuiness.
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/bed4b656-0a7c-4e04-8500-dd2fab399fda.pdf
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/cfc84118-348e-4a9c-9a11-25caf0b6083a.pdf

36.
Em finais de 2012, a empresa Douro Azul, do Sr. Mário Ferreira, pediu um financiamento
de 11 milhões de euros ao Banco Montepio. Em Maio de 2014 pediu outro empréstimo a
este banco, no montante de 30,5 milhões, com aval da holding do Grupo, a Mystic River,
SGPS, SA , dando como hipoteca o imóvel onde estava a implementar um parque temático
“World Discoveries” - ou seja o acima referenciado imóvel do Estado "Alfândega do Porto”
cuja concessão obtivera da Câmara Municipal do Porto!
https://www.worldofdiscoveries.com/

37.
Em análise ao universo de empresas do Grupo Douro Azul que o Banco Montepio fez em
2013, concluiu que a maior parte dos investimentos do Grupo eram financiados
praticamente por capitais alheios (47,9 M€ na Douro Azul e 4,5 M€ na World of
Discoveries), sendo a maior parte das garantias reais, em 31 de Dezembro de 2012, no
montante de 64.734.713 euros, prestadas a favor das entidades financiadoras
seguintes: BES, (55%), CIC(Suisse) -28,6%, BES/BCP/Turismo de Portugal, Montepio e
Popular.
Vd. Doc 2*

38.
Uma fonte que trabalhou com empresas do Sr. Mário Ferreira chamou a minha atenção
para a compra da empresa alemã em insolvência Nicko Cruises Flussreisen GmbH, que
ele efectuou em 2015, através da sua empresa Mystic Invest SGPS, SA, apresentando
-se como principal credor da Nicko Cruises, não obstante então ter uma elevada
dívida à banca portuguesa.

39.
A minha fonte indicou que a operação de aquisição da Nicko Cruise terá sido um esquema
de lavagem de dinheiro russo através da Suíça e da UE, visto que a Nicko Cruises
tinha uma grande parte das suas vendas no mercado russo e ucraniano e as sanções
dificultaram o trânsito de capitais para a Alemanha. Em 2013 o proeminente cidadão
alemão Ekkehard Beller vendeu a empresa ao fundo suiço CAPVIS por 130 milhões de
euros, e desapareceu de circulação. O Sr. Mário Ferreira gabou-se à imprensa de que
o comprou, 2 anos depois, por menos de ¼ daquele valor. O custo da aquisição foi
mantido em segredo. Não se sabe se houve facturação real da Douro Azul à Nicko e se
as autoridades portuguesas e alemãs alguma vez foram notificadas da operação e
exerceram algum controle fiscal ou BCFT. Para não falar do controlo efectivo dos
passageiros: é sabido que na maior parte das vezes os navios do Sr. Mário Ferreira
viajam quase vazios, o que só adensa a suspeita de serem instrumentos de um esquema
transnacional de branqueamento de capitais.
https://www.pluta.net/en/press/press-release/restructuring-expert-mr-michael-pluta-sells-nick
o-cruises-to-mystic-invest.html
https://www.publico.pt/2016/07/30/economia/noticia/como-a-portuguesa-douro-azul-salvou-a
-alema-nicko-cruises-1739829
https://www.fvw.de/touristik/kreuzfahrt/nicko-investor-ich-bin-der-portugiesische-ekkehard-be
ller-148911

40.
Conforme relatado acima, actualmente o Sr. Mário Ferreira opera parte de sua frota sob o
logo Nicko Cruises. Os meios de comunicação relatam que tem 23 navios no rio Douro e
30 navios, da Nicko Cruises, nos rios Danúbio, Reno, Elba, Nilo, Yangtze e Mekong. E a
imprensa escreve que a sua Mystic Invest SGPS, SA emprega mais de 500 pessoas em
todo o mundo.
Onde, como e por quem são controlados e tributados os lucros desta organização
transnacional num sector tão atreito a ser instrumentalizado para a evasão fiscal e o
BCFT?

41.
Pessoas que trabalharam no universo empresarial do Sr. Mário Ferreira explicaram-me que
ele, ao mudar frequentemente os nomes das suas empresas e operações, visa sobretudo

escapar às obrigações laborais, substituindo contratos para esmagar salários e a
assegurar a precariedade dos seus trabalhadores.

42.
O esquema também facilita, obviamente, a obfuscação dos controlos tributários e
BCFT sobre as suas actividades, através da rede de empresas-pipocas: Douro Azul, SA,
Mystic River, Mystic Cruises, MysticInvest SGPS, SA, Nicko Cruises, Priority Dolphin,
Pluris Investments, Douro Heritage, Atlas Ocean Voyages, Quarck Expedition,
International Mystic Sails LTD, além da miríade das empresas offshore referenciadas
nos Offshore Leaks, Malta Files, Paradise Papers, etc …
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56010657
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55065441
https://996co.com/mlt/company/C%2068896

43.
Os dois últimos títulos são utilizados desde que o Sr. Mário Ferreira anunciou ter deslocado
parte da sua empresa para Fort Lauderdale, Flórida, uma vez que vendeu parte da sua
Mystic Investment SGPS, SA a um “Certares Investment Group”, através de uma
empresa “Certares Enrico” com sede no Luxemburgo, que adquiriu acções da Douro Azul
detidas pela PLURIS INVESTMENTS, S.A.,
sediada na Zona Franca da Madeira - todas estas empresas são propriedade de Mário
Ferreira.
A venda, datada de 28.09.2020, deve ser investigada do ponto de vista do combate ao
BCFT e à evasão fiscal: os beneficiários efectivos estão singularmente bem
escondidos.
http://www.mysticcruises.com/
https://eportugal.gov.pt/inicio/espaco-empresa/grupomysticinvest
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/mario-ferreira-retoma-cruzeiros-no-douro-e-prepara
se-para-ebitda-negativo-de-25-milhoes-em-2020-617947
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/21637-mystic-invest-to-launch-atlas-ocean
-voyages.html
https://www.travelpulse.com/news/cruise/mystic-cruises-usa-rebrands-to-atlas-ocean-voyage
s.html
https://www.publituris.pt/2019/04/08/mystic-cruises-vai-ter-investidor-minoritario-para-reforca
r-presenca-nos-eua

https://www.prnewswire.com/news-releases/certares-and-knighthead-close-inaugural-1-5-bill
ion-fund-focus-on-distressed-travel-tourism-and-hospitality-assets-301295841.html
https://www.seatrade-cruise.com/news-headlines/certares-takes-250m-stake-mystic-investsc
ruise-business

44.
O advogado Diogo Lacerda Machado é membro do Conselho de Administração da
MYSTICINVEST HOLDING, note-se.
https://pt.linkedin.com/in/diogo-lacerda-machado-41a30845

45.
E, curiosamente, um site do governo português tem vindo a promover o MYSTICINVEST
HOLDING como um grupo que merece investimento estrangeiro:
https://eportugal.gov.pt/inicio/espaco-empresa/grupomysticinvest

46.
Em 2019, a MYSTIC INVEST SGPS,SA, do Sr. Mário Ferreira, emitiu uma emissão de
obrigações, no montante de 50 milhões de euros. Indicando como avalistas a DOURO
AZUL, a MYSTIC CRUISES, SA, a PRIORITY DOLPHINS SA (apesar de entretanto
transformada em DOURO HERITAGE SA, como se referiu acima em 4), a NICKO
CRUISES FLUSSREISEN GMBH e outras.
https://www.mysticinvest.com/wp-content/uploads/2017/12/TERMOSCONDI%C3%87%C3%
95ESOBRIGACOES20162024.pdf
http://www.mysticcruises.com/about-us/

47.
Ora sucede que um dos compradores das obrigações foi o Banco de Negócios
Internacional - Europa, BNI-E, que nessa qualidade foi convidado para se fazer
representar na Assembleia Geral da MYSTIC INVEST SGPS, SA, que devia ter tido lugar
no dia 8 de Fevereiro de 2019, conforme convite enviado por carta de 29 de Janeiro de
2019, assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral da MYSTIC INVEST SGPS,
Dr. António Lobo Xavier.
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48.

Desconheço que quantia o BNI-E facultou ao Sr. Mário Ferreira através do referido
empréstimo obrigacionista. Mas sei que o BNI-E é um veículo de branqueamento de
capitais para cleptocratas, PEPs e corruptos de Angola, como por diversas vezes alertei as
autoridades de supervisão nacionais e europeias.
https://www.anagomes.eu/PublicDocs/738f37a0-d17f-4381-8615-142c1d42e90a.pdf

49.
Faço notar que o BNI-E tinha/tem por « modelo de negócio » receber empréstimos,
depósitos diretos e “contribuições espontâneas” do BNI Angola e do Banco Privado
Internacional Cabo Verde (BPICV), outra instituição muito próxima do BNI Angola. De
facto, esta última instituição, o BPICV, não sendo formalmente parte do grupo BNI, tinha
laços intensos com aquele: o PEP Mário Palhares, presidente do conselho de administração
do BNI-E e presidente da assembleia-geral do BPICV. Este último, o Dr. Mário Palhares foi
vice-presidente do Banco Nacional de Angola e tem fortes conexões com o PEP ex
Vice-Presidente de Angola, Eng. Manuel Domingues Vicente, que detém 35% do
capital do BPICV.
Veja-se abaixo a investigação sobre a rede de branqueamento de capitais via bancos
portugueses e cabo-verdianos publicada pela OCCPR:
https://www.occrp.org/en/investigations/how-angolan-elites-built-a-private-banking-network-t
o-move-their-riches-Into-the-european-union

Conclusão:
1.
Muitos são os elementos que apontam para a necessidade de uma investigação sobre
as possíveis atividades de branqueamento de capitais e de evasão fiscal
desenvolvidas nos casinos flutuantes “World Explorer” e “World Voyager”, sob a
cobertura da actividade de cruzeiros e turística do Grupo Douro Azul, Mystic Cruises, Mystic
Investment, Pluris Investiments e outros nomes e empresas em cascata do universo
empresarial do Sr. Mário Ferreira.
2.
Essa investigação é necessária porque ele ocupa o 4º lugar como pessoa natural
portuguesa mais beneficiada por fundos europeus.
3.
Essa investigação é necessária porque há evidência de operações de Mário Ferreira que
causaram danos diretos aos interesses financeiros da UE, nomeadamente escapando
ao pagamento de IVA - conforme ocorreu na venda do navio “Atlântida” em 2014, via
Malta, conforme consta nos “Malta Files”.
4.

Tal investigação torna-se ainda mais premente desde que o Sr. Mário Ferreira está a
consolidar o controlo sobre o Grupo Media Capital, incluindo várias rádios,
jornais e dois canais de TV principais (TVI e TVi24). E muitas questões se suscitam em tal
operação de aquisição, ben como no empréstimo obrigacionista que a Douro Azul emitiu
em 2019, incluindo por suspeitas de que possa envolver investimentos ocultos de fluxos
ilícitos, designadamente um de branqueamento de capitais e de captura por
testas-de-ferro de cleptocratas angolanos.
5.
Uma suspeita insolvência alemã, empréstimos de bancos, incluindo chineses,
empréstimos obrigacionistas e um fundo americano com sede no Luxemburgo têm
sido ligados à opulência e músculo financeiro do Sr. Mário Ferreira e das suas
empresas, que muitas vezes mudam de nomes e locais para obfuscar o controlo anti BCFT
e tributário, contornar as leis laborais e impedir escrutínios externos.
6.
O Governo português, as autoridades fiscais e reguladoras, apesar de alertados, não
actuaram, possivelmente devido à capacidade de influência do Sr. Mário Ferreira e de
alguns dos membros dos conselhos de administração das suas empresas no poder político,
a nível nacional e local. Tudo isso reforça a necessidade de uma investigação pela
Procuradoria Europeia.
7.
Uma investigação pela Procuradoria Europeia é cada vez mais premente tendo em conta
que investigações judiciais portuguesas não parecem destinadas a ser conclusivas:
foram lançadas e revelaram muitos fatos relevantes, mas depois foram estranhamente
desaceleradas, parecendo arrastar-se para permitir que o estatuto da prescrição venha a
encerrar os inquéritos - como muitas vezes ocorre em grandes investigações criminais de
corrupção e outros crimes economico-financeiros em Portugal. O Sr. Mário Ferreira
emprega nos conselhos de administração das suas empresas pessoas com influentes
ligações políticas,o que pode explicar a falta de vontade e o reduzido interesse dos
operadores judiciais em escrutinar e expor as suas atividades.
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