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Conclusões 

1. Em 2008 e 2009, a TVI / MEDIA CAPITAL foi alvo de duas tentativas de 
aquisição: a primeira, tendo por comprador a sociedade Taguspark; e, 
frustrada esta, uma segunda, conduzida pela PT- Portugal Telecom. 

2. Há um elo comum àquelas duas tentativas: a participação de Rui Pedro 
Soares, administrador executivo da PT e administrador não executivo da 
sociedade Taguspark (por indicação da PT), ex-dirigente nacional do Partido 
Socialista, que desempenhou em ambas iniciativas um papel proeminente.  

Desde 2008, Rui Pedro Soares, membro do Partido Socialista, cujas relações 
pessoais com José Sócrates, Armando Vara, Paulo Penedos e Mário Lino, 
foram reconhecidas por todos, foi escolhido em 2006 para administrador da 
PT com o voto do accionista Estado, empenhou-se pessoal e 
profissionalmente em duas tentativas sucessivas de aquisição da TVI, 
conduzidas sob grande reserva e nas quais desenvolve diligências negociais 
da sua exclusiva iniciativa.   

3. O Conselho de Administração da Taguspark só foi informado em Abril de 
2010 das diligências desenvolvidas em 2008 pelos seus administradores 
Américo Thomati e Rui Pedro Soares para a aquisição da TVI/Media Capital, 
um processo que durante quase dois anos foi mantido em segredo. 

4. A administração da PT não teve conhecimento do plano de aquisição da 
TVI/MEDIA CAPITAL pela sociedade Taguspark nem das diligências 
desenvolvidas nesse plano pelo seu administrador executivo Rui Pedro 
Soares. 

5. A participação de Rui Pedro Soares na equipa negocial da PT que conduziu o 
processo de aquisição da TVI/MEDIA CAPITAL foi decidida por Zeinal Bava. 
Os critérios desta opção de Zeinal Bava, inicialmente justificada por se tratar 
do “administrador que estava mais à mão”, não foram suficientemente 
clarificados. 

6. Rui Pedro Soares recorreu à colaboração, quer num quer noutro processo, 
de Paulo Penedos, à data dirigente nacional do PS, consultor jurídico da PT e 
seu assessor, administrador não executivo da Promitagus - sociedade 
participada a 100% pela Taguspark para a gestão do seu património 
imobiliário.  

7. A decisão de Rui Pedro Soares de solicitar a participação de Paulo Penedos 
no processo de aquisição da TVI/MEDIA CAPITAL infringiu a 
confidencialidade em que decorria a operação e ultrapassou os limites da 
equipa negocial fixados pelo presidente da comissão executiva Zeinal Bava.   
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8. Estas duas tentativas de aquisição da TVI/MEDIA CAPITAL desenvolveram-
se num tempo em que a linha editorial da informação produzida pela TVI e, 
em particular, o Jornal Nacional de Sexta-Feira apresentado pela jornalista 
Manuela Moura Guedes, eram alvo de críticas públicas, recorrentes e 
contundentes, por parte do primeiro-ministro, membros do Governo e 
dirigentes do Partido Socialista 

No mesmo período, a TVI foi tratada de forma discriminatória no acesso a 
fontes de informação do Governo e do primeiro-ministro, em violação do 
que estabelece a Constituição. 

9. O convite para consultor e assessor da PT dirigido por Zeinal Bava a José 
Eduardo Moniz, com o conhecimento de Manuel Polanco, administrador 
principal da PRISA e da MEDIA CAPITAL, na data e nos termos em que foi 
apresentado, revela que a transacção em preparação incluía também a 
substituição de José Eduardo Moniz das funções que então exercia na TVI, 
director-geral e responsável pela informação e programação desta televisão, 
na perspectiva da alteração da sua linha editoral. 

10. Tomando por referência o debate parlamentar em que interveio o primeiro-
ministro e em que este, pela primeira vez, aborda publicamente o negócio 
PT/TVI – dia 24 de Junho, com início às 15h – o primeiro-ministro e o 
Governo tinham naquela data conhecimento que a PT estava a negociar a 
compra de uma participação na TVI/MEDIA CAPITAL. 

11.  O Governo, naquele momento, sabia que o negócio PT/TVI estava em curso, 
pelas seguintes razões: 

 
11.1 na véspera, dia 23 de Junho, e no próprio dia 24, o negócio 

PT/TVI era manchete dos jornais diários i e DE; 
 

11.2 na véspera, dia 23 de Junho, a PT comunicou formalmente à 
CMVM a existência de negociações com a PRISA/MEDIA 
CAPITAL, incluindo a possível aquisição de uma participação no 
capital social da MEDIA CAPITAL; 

 
11.3 o então ministro da tutela Mário Lino, sabia da comunicação da 

PT à CMVM, como resulta do seu depoimento à CPI; 
 

11.4 no dia 23, o jornal i solicitou um comentário sobre o negócio 
PT/TVI ao então ministro dos assuntos parlamentares Augusto 
Santos Silva que exercia a tutela da comunicação social; 
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Assim, o Governo e o primeiro-ministro tinham conhecimento das 
negociações entre a PT e a TVI. No entanto, no plenário da Assembleia da 
República de dia 24, o primeiro-ministro declara “ o Governo… nem recebeu 
qualquer tipo de informação sobre negócios que têm em conta as 
perspectivas estratégicas da PT”.  
 
E à saída do hemiciclo, em declarações à comunicação social, afirma: “Nada 
sei disso, são negócios privados e o Estado não se mete nesses negócios. 
Não estou sequer informado disso, nem o Estado tem conhecimento disso. 
Isso é da responsabilidade da PT, deve fazer essa pergunta à PT e não ao 
Governo, que o Governo nada sabe”. 
Estas afirmações do primeiro-ministro contrastam com a informação de 
que o Governo dispunha.  

  
12. Esse conhecimento é, aliás, assumido pelo próprio primeiro-ministro. Na 

resposta à pergunta nº 51 da CPI, o primeiro-ministro diz explicitamente 
que “antes do debate parlamentar do dia 24, apenas li notícias divulgadas 
pela comunicação social sobre o possível negócio de compra da TVI mas 
desconhecia totalmente o seu fundamento”.  
 

13.  Já em 13 de Novembro, o primeiro-ministro reconhecia ter tido 
conhecimento do negócio PT/TVI, ao comentar a notícia “Sócrates mentiu ao 
Parlamento sobre a TVI”, publicada pelo semanário SOL naquela data: 
“Porque uma coisa é naturalmente discutirmos aquilo com amigos, como fiz, 
relativamente às notícias que vinham nos jornais e aos conhecimentos 
informais, outra coisa é, como disse no Parlamento, como primeiro-ministro 
o conhecimento oficial e conhecimento prévio que tive desse negócio”. 

 
O primeiro-ministro reconhece que, não só conhecia o negócio em curso, 
como o discutiu com amigos, cujas identidades a CPI não apurou 
completamente, para além das referências feitas nos depoimentos de 
Armando Vara, Paulo Penedos e Rui Pedro Soares quer à CPI quer à 
Comissão de Ética.  
 

14.  Nas respostas enviadas à CPI e nas múltiplas declarações públicas que fez 
sobre o negócio PT/TVI, o primeiro-ministro distingue dois tipos de 
conhecimento: formal e informal ou oficial e particular. Como é evidente 
ambos constituem conhecimento - informação adquirida. O que os pode 
distinguir é a respectiva origem mas, um e outro, não deixam de ser 
conhecimento.  
 

15. Diferente questão, é saber como e quando o primeiro-ministro tomou 
conhecimento do negócio PT/TVI.  
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O primeiro-ministro afirma nunca ter obtido qualquer informação oficial 
sobre o negócio PT/TVI por parte das administrações da PT e da 
PRISA/MEDIA CAPITAL, antes do dia 25 de Junho à noite. 
Esta afirmação coincide com as declarações dos principais administradores 
quer da PRISA e da MEDIA CAPITAL, quer da PT, nomeadamente de Zeinal 
Bava e Henrique Granadeiro, neste último caso, na versão posteriormente 
corrigida pelo próprio e que contradiz a sua primeira afirmação.   
 

16.  De acordo com aquelas declarações, o conhecimento do primeiro-ministro 
sobre o negócio PT/TVI não provem de informação oficial prestada pela 
administração das empresas envolvidas no negócio.  
 

17. A CPI não dispôs de condições para identificar a fonte particular que esteve 
na origem do conhecimento do primeiro-ministro sobre o negócio PT/TVI, 
nem quando tal ocorreu. 
 

18. A dificuldade em identificar a fonte particular, através da qual o primeiro-
ministro tomou conhecimento do negócio PT/TVI, resulta do facto, 
demonstrado e comprovado pela CPI, de ele ter extravasado as fronteiras 
das empresas nele interessadas e de ter chegado ao conhecimento de 
diversas pessoas sem qualquer ligação ou relação com aquelas empresas ou 
com aquele negócio em particular e que, nalguns casos, são das relações 
pessoais do primeiro-ministro e/ou com ele apresentam afinidades político-
partidárias, como é o caso de Armando Vara. 
 

19.  A recusa de Rui Pedro Soares em depor perante a CPI, as limitações 
invocadas por Armando Vara e Paulo Penedos nos respectivos depoimentos 
à CPI e as respostas do primeiro-ministro à CPI, não permitiram esclarecer 
se, as conhecidas e reconhecidas relações pessoais e político-partidárias 
existentes entre eles e as conversas que mantiveram enquanto o processo 
decorria, estão na origem do conhecimento revelado pelo primeiro-ministro 
sobre o negócio PT/TVI. 
 

20.  Por último, sobre a intervenção do Governo no negócio PT/TVI. O Governo 
interveio no negócio PT/TVI em duas fases e de duas maneiras diferentes. 

 
Primeiro, a partir de data desconhecida e até ao dia 25 de Junho, desde que 
o primeiro-ministro e o Governo tomaram conhecimento do negócio, o 
Governo deixou as negociações evoluir e progredir sem que tenha 
manifestado qualquer reserva – económica, política ou de qualquer outra 
natureza - à aquisição pela PT de uma participação na TVI/MEDIA CAPITAL. 
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Depois, no dia 25 de Junho, com as administrações da PT e da MEDIA 
CAPITAL ainda a discutir o processo, o primeiro-ministro e o ministro Mário 
Lino tomam a decisão de opor-se ao negócio, perante o debate público 
desencadeado sobre o caso, a intervenção do Presidente da República e a 
discussão no Parlamento. 
 
Esta decisão do Governo é assumida pelo primeiro-ministro e por Mário 
Lino mesmo sem terem tido qualquer informação oficial sobre ele, como os 
próprios reconhecem, e apesar do ministro da presidência Pedro Silva 
Pereira ter declarado, pouco antes, que “segundo os intervenientes o 
negócio não se confirma”, afirmações que, aliás, os próprios intervenientes, 
duas horas depois se encarregaram de desmentir. 
 
Num contexto marcado quer pelas palavras do Presidente da República 
quer pelo debate travado no Parlamento, o Governo - por razões políticas do 
seu exclusivo interesse – viu-se forçado a acabar com o negócio, em 
contradição com as afirmações anteriores do primeiro-ministro “ o Governo 
não dá orientações… sobre negócios que tenham em conta as perspectivas 
estratégicas da PT” e “a PT é uma empresa com autonomia, pode e deve 
desenvolver os seus negócios com total autonomia”.  
 
A intervenção do Governo conduz ao fim do negócio precisamente no dia 
em que a PT e a PRISA tinham inicialmente previsto a sua concretização e 
sem que qualquer uma delas tivesse declarado desistir da sua realização. 

Anexo: Lista das principais contradições identificadas pela CPI. 
 
 

 

 
 

Lisboa, 11 de Junho de 2010 
 

O deputado relator 
 
 

João Semedo 
(deputado do BE)


