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Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste 

Juízo Local Cível da Sintra – Juiz 3 

Proc. nº 16964/19.8T8SNT 

(Tutela Personalidade) 

EXMA. SRA. JUIZ DE DIREITO 

 

 

ANA MARIA ROSA MARTINS GOMES, notificada do despacho com a ref. nº 122584756, 

vem, em cumprimento do mesmo, apresentar a sua CONTESTAÇÃO o que faz nos 

termos e com os seguintes fundamentos: 

 

1. A presente acção constitui um infundado e inaceitável ataque à liberdade de 

expressão da Requerida. 

 

2. A Requerida, como é facto público e notório, é uma 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”. 

 

3. Parece desnecessário realçar a importância de a Requerida 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 
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jurisprudência constante do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, confere um 

lugar matricial à liberdade de expressão numa sociedade democrática. 

 

4. A Requerida não tem rigorosamente nada de pessoal contra a Eng. Isabel dos Santos 

nem teve qualquer intenção de ofender os seus direitos de personalidade e nunca 

pretendeu ou procurou difamar, caluniar, rebaixar ou humilhar a Requerente. 

 

5. Mas a Requerente não é, como modestamente se apresenta, “uma empresária, 

desenvolvendo a sua atividade profissional em diversos setores, regulados e não 

regulados, nomeadamente nos setores das telecomunicações, banca, energia, 

indústria e retalho, em Angola e em Portugal, mas também em outros países”.  

 

8.  E as referências, constantes da petição inicial, de que “a Requerente tem-se 

destacado, ao longo dos anos, no desenvolvimento da sua atividade e, tendo, 

inclusive, sido considerada em 2014, a empreendedora “número um” em África” ou 

que “em 2017, a revista “New African Magazine” divulgou a lista das 100 pessoas 

mais influentes de África, desse ano, e a Autora destacou-se na categoria de 

“Negócios e Finanças”, não esclarecem de facto quem é a Requerente. 

 

9. Impugna-se, assim, tudo o alegado nos art.ºs 1.º a 5.º e 12.º da Petição Inicial e 

especialmente no art.º 5.º da Petição Inicial, isto é, que seja “do conhecimento 

comum” que a Requerente seja “uma profissional com reconhecida competência”. 

 

10. A Requerida tem a responsabilidade, como cidadã informada e ex-deputada no 

Parlamento Europeu, de não ser conivente e de não deixar os portugueses 

continuarem a ser enganados pela Requerente e pelos advogados, profissionais de 
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Relações Públicas e outros meios que a mesma pode comprar e contratar para 

projectar a imagem de primeira bilionária de África em resultado da sua actividade 

empresarial. 

 

11. Porque essa imagem não corresponde à realidade. 

 

12. Está a Requerida absolutamente convicta, tal como muitos portugueses e 

angolanos, que a origem da fortuna da Requerente é resultado do abuso de poder, 

do nepotismo, da corrupção, do peculato e da exploração predatória dos recursos 

financeiros de Angola em benefício de uma pequena elite privilegiada no regime 

cleptocrático em que degenerou o exercício do poder de seu Pai, José Eduardo dos 

Santos, que exerceu o cargo de Presidente da Republica de Angola durante décadas, 

desde 1975 a 2017.  

 

13. Um regime que se caracterizou pela completa ausência de escrutínio 

governamental, parlamentar, judicial ou pela imprensa.  

 

14. E que gozou da cumplicidade internacional que interesses económicos neo-

coloniais ditam, em detrimento do desenvolvimento para a maioria do povo 

angolano, que sobrevive com penosos sacrifícios e sem serviços públicos 

elementares. 

 

15. Essa cumplicidade passou pelo falhanço das autoridades portuguesas 

governamentais, parlamentares, judiciais e reguladores independentes, em exercer 

os controles e poderes que lhes estão constitucionalmente e legalmente cometidos 

para impedir a utilização do sistema financeiro e económico nacional como veículo 
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de branqueamento para dinheiro sujo, proveniente de crimes de corrupção, 

suborno e outros subjacentes tendo por origem recursos desviados do Estado e 

povo angolanos e investidos em Portugal, ou encaminhados para investimentos 

noutros países da UE ou offshore.  

 

16. Uma conivência que chegou ao despudor de permitir a notórias PEPs (Pessoas 

Politicamente Expostas, segundo a definição da 4a Directiva Contra o 

Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo -BCFT – ( https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=PT), 

como a Requerente,  serem não só donos de empresas, mas também serem donos 

de bancos em Portugal. 

 

17. “Não é possível justificar essa riqueza, que é ostentada descaradamente”, afirmou 

o ex-primeiro ministro angolano Marcolino Moco em declarações à revista Forbes 

em artigo publicado na edição brasileira dessa revista em Setembro de 2013, 

acrescentando “Não há dúvida de que foi o pai quem gerou essa fortuna” – cfr. 

Documento nº 1 que se junta e dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais. 

 

18. O original do referido artigo tinha sido publicado, em inglês, em Agosto de 2013 na 

prestigiada revista Forbes e é muito esclarecedor sobre o percurso empresarial da 

Requerente – cfr. Documento nº 2 que se junta e dá por integralmente reproduzido 

para todos os efeitos legais. 

 

19. Tem a Requerida consciência que nos termos do despacho de 3 Dezembro, “nesta 

acção este Tribunal não procurará saber se a requerente actua de forma lícita ou 
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ilícita no mercado, nem a sua conduta empresarial, dado que esse não é o objecto 

do processo, sendo certo que este também não é de natureza criminal (v.g. do artigo 

180.o, do Código Penal)” pelo que o tribunal exortou a Requerida “a cingir a sua 

defesa ao seu direito (de liberdade de expressão)”.  

 

20. E, na verdade, não pretende a Requerida ser minimamente exaustiva na descrição 

dos atribulados e controversos negócios da Requerente ou do seu percurso até 

chegar onde chegou, mas porque o que está em causa é a sua liberdade de 

expressão e o que está em causa é a lavagem de dinheiro, necessário se torna saber 

da sujidade de muito do dinheiro da Requerente e da necessidade da sua lavagem. 

 

21. A Requerente atingiu a riqueza e o poder que tem graças à canalização para si e 

para as suas empresas de avultadas verbas de Estado angolano, através de diversos 

negócios, de que era exemplo a construção da barragem de Caculo Cabaça mas de 

que foi afastada após as mudanças políticas ocorridas em Angola – cfr. Artigos do 

jornal EXPRESSO de 26.08.2017 e do jornal online OBSERVADOR de 14.07.2018, que 

se juntam como Documentos nºs 3 e 4 e dão por integralmente reproduzidos. 

 

22. Transcreve-se do artigo do jornal EXPRESSO, com o título “Um último presente de 

pai para filha”: “Uma fuga de informação obtida pela “Der Spiegel” e partilhada 

com o consórcio EIC, de que o Expresso faz parte, revela como Isabel dos Santos, 

filha do Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, manobrou nos bastidores de 

modo a ganhar um contrato de 4,5 mil milhões de dólares para a construção de uma 

barragem, aprovado por um decreto presidencial assinado pelo pai em 2015”. 
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23. A Requerente é uma PEP – Pessoa Politicamente Exposta, dada a sua qualidade de 

filha do presidente angolano José Eduardo dos Santos, nos termos do n.º 10 do art.º 

1.º termos da já mencionada Quarta Directiva  da União Europeias – DIRETIVA (UE) 

2015/849 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 20 de maio de 2015 

relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 

branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo. 

 

24. Saliente-se que o pai da Requerente se conservou no poder durante 40 anos 

naquele que se tornou num dos países mais corruptos do mundo – cfr. 

https://www.transparency.org/cpi2018. 

 

25. Nos termos do art.º 20.º da mesma Directiva:  

No que diz respeito às operações ou relações de negócio com pessoas politicamente 

expostas, os Estados-Membros exigem, além das medidas de diligência quanto à 

clientela previstas no artigo 13.o, que as entidades obrigadas:  

a)  Disponham de sistemas adequados de gestão do risco, incluindo procedimentos 

baseados no risco, para determinar se o cliente ou o beneficiário efetivo do 

cliente é uma pessoa politicamente exposta;  

b)  Apliquem as seguintes medidas, em caso de relações de negócio com pessoas 

politicamente expostas:  

i) obtenham autorização da direção de topo para estabelecer ou manter 

relações de negócio com tais pessoas,  

ii) tomem medidas adequadas para determinar a origem do património e dos 

fundos envolvidos na relação de negócio ou na operação com essas pessoas,  

iii) assegurem uma vigilância contínua reforçada dessas relações de negócio.  
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26. E foi sobre o facto de essa vigilância não existir e ter permitido diversos negócios e 

movimentos de capital com origem na Requerente e nas suas numerosas empresas 

que a Requerida se pronunciou, verberando as instituições bancárias e de 

supervisão por não cumprirem os seus deveres e obrigações no campo da 

prevenção do branqueamento de dinheiro. 

 

27. Foram abundantes os relatos na imprensa detalhando como, em 2015, a 

Requerente comprou a empresa EFACEC por 200 milhões de euros, 160 dos quais 

provenientes de um empréstimo concedido por um consórcio de bancos 

portugueses – incluindo dois em que ela era accionista qualificada, em ostensivo 

conflito de interesses – o BPI e o BIC.  

 

28. E pelo menos um outro em que manobrava indirectamente – o BCP, por via da 

participação da empresa estatal SONANGOL – cfr. Documento nº 5 que se junta e 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. 

 

29. Os restantes 40 milhões de euros tiveram origem em transferência da empresa 

estatal angolana ENDE para uma das empresas na Zona Franca da Madeira detidas 

pela Sra. Eng. Isabel dos Santos, ora Requerente.  

 

30. Foram os detalhes desse negócio, ilustrativo da engenhosa engenharia financeira 

da Requerente “para comprar o cão com o pelo do cão” que levaram a Requerida a 

escrever em Abril e Junho de 2016, com base em fontes publicamente disponíveis, 

a análise “Source of the wealth of Isabel dos Santos, a Politically Exposed Person” 

disponível em https://www.anagomes.eu/PublicDocs/cec6bdfd-72b3-487a-8bb0-
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41462a0bc8b9.pdf, de que se junta versão impressa e protesta juntar tradução – 

cfr. Documentos nºs 6 e 7 que se juntam e dão por integralmente reproduzidos. 

 

31. A Requerida enviou essa análise a entidades nacionais e europeias com 

responsabilidades de controle BCFT, procurando alertar para o facto de o negócio 

demonstrar não estar a ser feita pelos bancos, outras entidades obrigadas como os 

advogados intervenientes, e autoridades portuguesas e europeias, a mais 

elementar “due dilligence” relativamente à origem da fortuna e dos movimentos 

financeiros referentes às aquisições e transferências ordenadas pela Requerente 

em seu benefício ou benefício de seus familiares ou testas-de-ferro. 

 

32. PGR, Banco de Portugal, CMVM, Comissão Europeia, Autoridade Bancária Europeia 

e Banco Central Europeu, Grupo de Acção Financeira Internacional foram algumas 

das instituições a quem a Requerida remeteu aquele texto e adicionais elementos 

que foi apurando:  

i. Carta ao Governador do Banco de Portugal Carlos Silva sobre reavaliação da 

idoneidade da Enga. Isabel dos Santos – cfr. Documento nº 8 que se junta e 

dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. 

ii. Carta à Autoridade Bancária Europeia sobre a origem do património de 

Isabel dos Santos e o cumprimento da leigslação europeia em matéria de 

branqueamento de capitais – cfr. Documento nº 9 que se protesta juntar. 

iii. Carta à Comissária Jourova sobre a origem do património de Isabel dos Santos e o 

cumprimento da legislação europeia em matéria de branqueamento de capitais – 

cfr. Documento nº 10 que se protesta juntar. 
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iv. Carta a S.E. o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. António Mendonça 

Mendes, sobre os benefícios fiscais concedidos a SGPS da Senhora Isabel dos Santos 

na Zona Franca da Madeira – cfr. Documento nº 11 que se protesta juntar. 

v. Carta ao Presidente Andrea Enria da Autoridade Bancária Europeia (EBA) sobre os 

administradores do Banco BIC – cfr. Documento nº 12 que se protesta juntar. 

 

33. Que as comunicações da Requerida eram sérias e fundamentadas provam-no 

diversas respostas de seguimento que recebeu daquelas instituições. Eis algumas: 

i. Resposta do Banco de Portugal de 11.10.20616 – cfr. Documento nº 13 que 

se protesta juntar. 

ii. Resposta da Autoridade Bancária Europeia (EBA) de 16.12.2016 – cfr. 

Documento nº 14 que se protesta juntar. 

iii. Resposta da Comissária Vera Jourová relativa às actividades do Banco 

EUROBIC – cfr. Documento nº 15 que se junta e dá por integralmente 

reproduzido. 

 

34. De resto, houve notícia de que foi a acção das autoridades europeias junto do Banco 

de Portugal e do Governo português, que forçou o BPI a ter de se livrar da 

importante participação accionista de Isabel dos Santos e, ao mesmo tempo, a ter 

de desinvestir da posição significativa que tinha no BFA em Angola, que ela 

controlava – cfr. Documentos nºs 16 e 17 que se juntam e dão por integralmente 

reproduzidos. 

 

35. Alarmante é o Banco de Portugal ter continuado a deixar a Requerente continuar 

como accionista maioritária no BIC - que comprara por muito baixo valor o que 

restava do colapsado BPN e entretanto se redenominou EUROBIC, sendo certo que 
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a ora Requerida manteve a comunicação de todos os factros que entendia 

relevantes para o Banco de Portugal – cfr. Documentos nºs 18 a 20 que se juntam 

e dão por integralmente reproduzidos. 

 

36. E o Banco de Portugal nem sequer cuidou de assegurar a supervisão consolidada de 

todo o universo EUROBIC/BIC – ou seja, incluindo as instituições conexas em Angola 

e Cabo Verde, de onde são frequentemente emitidas ordens de transferência e 

empréstimos para Portugal, ou via Portugal para outros destinos.  

 

37. Transferências e empréstimos que, assim, se prestam a ser veículos de 

Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo.  

 

38. Omissão tão mais alarmante porquanto em 2015 o Banco de Portugal fora forçado 

a fazer uma inspecção aprofundada ao BIC face à investigação judicial europeia que 

identificara aquele banco como parceiro principal da rede MoneyOne, veículo de 

branqueamento de uma rede transnacional de tráfico de droga.  

 

39. Foi, de resto, o que relatou nos dias 4 e 5 deste mês a Grande Reportagem da cadeia 

de televisão SIC - “A Lavandaria”, da autoria do jornalista Pedro Coelho, disponível 

em : 

https://sicnoticias.pt/programas/reportagemsic/2019-12-04-A-Lavandaria---I 

https://sicnoticias.pt/programas/reportagemsic/2019-12-05-A-Lavandaria---II (Dado 

não ser possível tecnicamente fazer cópia, requer-se o visionamento em audiência 

protestando-se juntar equipamento para o efeito se necessário ou a solicitação de 

cópia junto da estação de televisão para o seu visionamento) 
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40. E foi o que a Requerida comunicou à PGR e AT, ao Ministro das Finanças e a instância 

europeias, em 12 de Novembro passado, mal teve conhecimento do conteúdo do 

relatório dessa inspeção, que demonstra que o Banco de Portugal há muito 

considera o EUROBIC de Isabel dos Santos uma instituição de “alto risco intrínseco” 

BCFT.  

 

41. Na recente comunicação que a Requerida fez a todas as referidas instâncias 

nacionais e europeias, incluiu elementos demonstrativos de várias aquisições, 

transferências e empréstimos respeitantes à Requerente, Sra. Isabel dos Santos, seu 

marido, sua mãe e outros familiares ou próximos, incluindo referentes à aquisição 

da EFACEC e às actividades da joalharia De Grisogno.  

 

42. E a Requerida explicitou que estava disponível para fornecer mais elementos 

comprovativos da engenharia financeira construída pela Requerente para transferir 

activos do seu país e os investir em Portugal e noutros destinos, criando sucessivas 

camadas de obfuscação da origem desses capitais desviados de Angola. 

 

43. A Requerida, por ter sido membro das Comissões de Inquérito do Parlamento 

Europeu sobre os escândalos Luxleaks, Panama Papers, Paradise Papers, etc..., e por 

ter sido negociadora pelo PE das 4a e 5a Directivas anti-BCFT, ficou familiarizada 

com os esquemas de empréstimos sucessivos e de empresas em cascata a que 

recorrem os evasores fiscais e outros criminosos para efeitos BCFT.  

 

44. E, por isso, quando leu a entrevista à Agência LUSA, dada em Cabo Verde, no 

passado dia 14 de Outubro, pela Requerente, vitimizando-se pelo interesse público 

na origem da sua fortuna e pretendendo estar sobrecarregada de empréstimos para 
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prosseguir abnegadamente os seus empreendimentos, a Requerida recorreu ao 

Twitter para explicar que tal não passa de um esquema BCFT habitual e recorrente. 

 

45. E explicou também que tal esquema é facilitado e ampliado por a Requerente ser 

dona de um banco - o EUROBIC - que está na Zona Euro.  

 

46. Pode assim mandar pagar os empréstimos que contrai junto de bancos em Portugal 

ordenando transferências dos seus bancos em Angola, que sabe que não são 

escrutinadas do ponto de vista BCFT apesar de ser uma PEP (caso em que é devida 

“due diligence reforçada” nos termos das directivas BCFT).  

 

47. E além do mais, a requerente beneficia do sistema swift em que se integra o seu 

EUROBIC para ordenar transferências para todo o mundo, tal como beneficia da 

supervisão negligente do Banco de Portugal, que não assegura o controlo 

consolidado do universo EUROBIC Angola, Cabo Verde Portugal.  

 

48. A prova do que foi afirmado nos  tweets está no relatório do Banco de Portugal e 

restantes elementos do dossier que a Requerida  entregará  à PGR e à DGAT, como 

indicou na comunicação que lhes dirigiu em 12/11/2019 e que ora se junta – cfr. 

Documentos nºs 21 a 26 que se juntam dão por integralmente reproduzidos. 

 

49. De salientar que o Documento nº 22 afirma explicitamente, entre outras coisas que 

“Deste modo ficam por esclarecer as dúvidas que recaem sobre as operações que 

estão directamente relacionadas com entidades de direito angolano, i.e., a 

aquisição da participação por parte da ENDE e o financiamento de 25M€ por IC”. 
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50. De salientar, ainda, que o Documento nº 23 por si só identifica um grande número 

de bancos angolanos com quem o BIC trabalha, sobre os quais não há qualquer 

possibilidade de verificação ou controlo do seu funcionamento bem como de apurar 

a proveniência dos fundos remetidos pelos mesmos.  

 

51. A leitura dos documentos 25 e 26 é esclarecedora quanto à falta de controlo da 

origem do dinheiro utilizado pela Requerente  já que permite constatar que houve 

um  movimento de  25 milhões de euros entre a Winterfell Angola, Lda e a Winterfell 

2 Ltd, que inicialmente haviam sido referidos como provenientes  de uma operação 

de crédito junto do BIC Angola  (e-mail de 5 de Novembro de 2015) e  que afinal a 

operação terá sido “junto de uma instituição de crédito Angolana, desconhecendo 

o Banco Bic Português SA qual a instituição” (e-mail de 6 de Novembro de 2015). 

 

52. É, assim, por demais evidente que a opinião da Requerida sobre as actividades da 

Requerente no que concerne à lavagem de dinheiro é absolutamente legítima numa 

sociedade democrática, não devendo ser censurada. 

 

53. A Requerida impugna tudo o alegado nos art.ºs  14.º a  51.º da petição inicial, só 

aceitando o teor dos tweets que foram por si efectivamente escritos. 

 

54. No que concerne aos alegados danos, constantes dos art.ºs 52.º a 60.º, impugnam-

se expressamente os mesmos.  

 

DO DIREITO 
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55. A presente acção baseia-se num profundo equívoco da Requerente quanto ao 

regime da acção especial de tutela de personalidade que parece ter julgado ver 

nesta acção uma forma de ultrapassar a existência de outros direitos fundamentais. 

 

56. Ora, se é certo que, como a Requerente afirma, o processo especial de tutela de 

personalidade, foi criado para dar resposta à imposição constitucional do artº 20º 

nº 5 da CRP, também é verdade que, contrariamente ao que a Requerente parece 

presumir, este processo não é um território onde não tenham entrada e direitos de 

cidadania, outros direitos fundamentais, tais como a  liberdade de expressão e de 

opinião 

 

57. Vale isto por dizer que, como é por demais evidente e a Requerente olvida, que 

mesmo que a pretensão da Requerente fosse legítima – que não é –, sempre haveria 

que ponderar a defesa do seu direito ou interesse com os direitos e interesses da 

Requerida, isto é: a sua liberdade de expressão e de opinião que é particularmente 

merecedora de protecção dada a sua qualidade de personalidade política. 

 

58. Porque a Requerente parece não ter consciência desta realidade transcrevem-se, 

nos artigos seguintes, os sumários de alguns acórdãos dos nossos tribunais 

superiores elucidativos sobre esta matéria. 

 

59. “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 
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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” (Acórdão do STJ de 13.07.2017 - 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/52f39c8799082

a938025815c0048e29a?OpenDocument ). 

 

60.  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 nº2, 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. 

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 
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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 

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. ( Acórdão do STJ de 31.01.2017 - 
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http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/86faf8fbfc

94eda5802580b9004dc55d?OpenDocument ) 

 

56. 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 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. ( Acórdão do STJ de 06.09.2016 - 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a7aa7aa50

8cc0e6d8025802600482cdd?OpenDocument ). 
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57. E, como bem sintetizou o Tribunal da Relação de Lisboa no sumário do acórdão de 

12 de Outubro de 2000, “Todo o cidadão tem direito à protecção jurídica da sua 

honra e consideração, bem como da sua privacidade/intimridade, 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 vRequerida política, cultural, desportiva, 

etc., a tutela dos bens pessoais em questão é mais reduzrida e fragmentada do 

que no caso do cRequeridadão comum.” 

 

58. 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 vRequerida política, cultural, desportiva, etc., os seus 

protagonistas, portanto, e em relação aos quais a tutela dos bens pessoais em 

questão é mais reduzrida e fragmentada do que no caso do cridadão comum. 

"O que está em causa é dar guarrida 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 definrida 

conforma a natureza do caso e a condição das pessoas"' (prof. Costa Andrade, ob. 

cit. p. 261-262). 
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Aquela maior redução e fragmentarridade 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).” 

 

59. 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 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 credibilridade 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” 
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(JÓNATAS MACHADO, A Glória, a Honra e o Poder, Revista de Legislação e 

Jurisprudência, Ano 143º, Nº 3984, Jan-Fev 2014, Coimbra Editora). 

 

60. 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 Jurídico-Criminal, Coimbra 

Editora, 1996, p. 270). 

 

61. Sendo que, como afirma Jónatas Machado, “… uma protecção constitucional robusta 

da liberdade de expressão no seio de uma sociedade democrática não 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). 

 

62. É verdade que, os tweets em causa se encontram acessíveis on-line – embora com 

dificuldade se pode aceder aos mesmos uma vez que os tweets não são acessíveis 

numa busca efectuada pelos motores de busca, só sendo possível aceder aos 

mesmos através de um busca exaustiva dentro da própria página do twitter da 

Requerida. 

 

63. Por outro lado, a Requerente é, como já acima se esclareceu, uma figura pública. 
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64. Sendo que as suas actividades empresariais se têm estendido aos mais diversos 

campos, nomeadamente ao sector bancário pelo que sendo uma PEP é 

particularmente merecedora de escrutínio público. 

 

65. O absurdo da pretensão censória da Requerente, é, assim, por demais evidente uma 

vez que a opinião da Requerida é relevante e legítima, assentando a mesma em 

toda a factualidade já referida e amplamente divulgada,  não podendo ser 

eliminada. 

 

66. A Requerente pretende alterar o passado, apagando do Twitter a opinião da 

Requerida, o que é absolutamente inaceitável numa sociedade democrática em que 

a liberdade de expressão e de informação são matriciais. 

 

67. Para além de tal pretensão não ter fundamento legal, antes pelo contrário, importa 

dizer que mesmo que por absurdo vivêssemos numa ditadura e os poderosos 

pudessem reescrever a história e a Requerida fosse condenada a apagar a opinião 

que produziu, nem assim a requerente lograria os seus intentos uma vez que outros 

órgãos de comunicação social também já publicaram notícias sobre a matéria em 

causa . 

 

68. A pretensão da Requerente de apagar os tweets da Requerida constitui uma 

restrição à liberdade de expressão da Requerida sem fundamento legal e em directa 

violação do disposto no art.º 10.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos por 

não haver qualquer necessidade social imperiosa da sua adopção. 
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69. Por último, não pode a Requerida deixar de sublinhar a ironia e perversão de a 

Requerente estar em Portugal a recorrer à Justiça para calar a Requerida, enquanto 

no seu país natal,  Angola, foge à Justiça, pois há mais de um ano que as autoridades 

judiciais a procuram ouvir, justamente sobre suspeitas de desvio de capitais da 

empresa estatal SONANGOL, que a Requerente dirigiu em 2016/2017, por 

nomeação de seu Pai/Presidente.  

 

Termos em que deverá a presente acção ser julgada 

improcedente por não provada e por absoluta falta de 

fundamento legal. 

 

PROVA 

 

I. Prova documental: 

 

a) Requer a junção aos autos de 20 documentos; 

b) Protesta-se juntar 4 documentos e traduções; 

c) Documentos em poder de terceiro – Requer seja oficiado à estação de televisão SIC - 

Estrada da Outurela, nº119, 2794-052 Carnaxide cópia da reportagem “A 

Lavandaria”, da autoria do jornalista Pedro Coelho.  

 

II. Prova testemunhal: 

Rafael Marques de Morais, a apresentar 

 

III. Prova por declarações de parte: 



	 	

	

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

Requer a tomada de declarações de parte à Requerida sobre a matéria dos art.ºs. 

2.º, 4.º, 10.º a 16.º, 21.º, 26.º, 30.º, 31.º a 37.º e 40.º a 47.º da contestação. 

 

JUNTA: 20 (vinte) documentos, DUC e comprovativo do pagamento da taxa de justiça.  

 

 

O ADVOGADO 
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LAST DECEMBER Isabel dos Santos commemorated her tenth wedding
anniversary to Congolese businessman Sindika Dokolo with a party. Subtlety
wasn't on the menu. She jetted in dozens of friends and relatives from as far as
Germany and Brazil, who joined with hundreds of local guests in Angola for
three days of lavishness, including a bash at the Fortress of Sao Miguel in the
capital city of Luanda and a beachside Sunday brunch on the posh Mussulo
peninsula. The invitation, according to one attendee, came in a sleek white box,
promising a celebration of "a decade of passion/ a decade of friendship/ a
decade worth a hundred years. ..."

A decade worth $3 billion is more like it. At 40 Dos Santos is Africa's only
female billionaire, and also the continent's youngest. She has quickly and
systematically garnered significant stakes in Angola's strategic industries--
banking, cement, diamonds and telecom--making her the most influential
businessperson in her homeland. More than half of her assets are held in
publicly traded Portuguese companies, adding international credibility. When
FORBES outed her as a billionaire in January the government disseminated the
news as a matter of national pride, living proof that this country of 19 million
has arrived.

The real story, however, is how Dos Santos--the oldest daughter of Angolan
President José Eduardo dos Santos--acquired her wealth. For the past year
FORBES has been tracing Isabel dos Santos' path to riches, reviewing a score of
documents and speaking with dozens of people on the ground. As best as we can
trace, every major Angolan investment held by Dos Santos stems either from
taking a chunk of a company that wants to do business in the country or from a
stroke of the president's pen that cut her into the action. Her story is a rare
window into the same, tragic kleptocratic narrative that grips resource-rich
countries around the world.

For President Dos Santos it's a foolproof way to extract money from his country,
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while keeping a putative arm's-length distance away. If the 71-year-old
president gets overthrown, he can reclaim the assets from his daughter. If he
dies in power, she keeps the loot in the family. Isabel may decide, if she is
generous, to share some of it with her seven known half-siblings. Or not. The
siblings are known around Angola for despising one another.

Today In: Lists

"It is not possible to justify this wealth, which is shamelessly displayed," former
Angolan prime minister Marcolino Moco tells FORBES. "There is no doubt that
it was the father who generated such a fortune."

Isabel dos Santos declined to speak with FORBES for this article. Her
representatives failed to respond to detailed questions sent months ago but last
week issued this statement: "Mrs. Isabel dos Santos is an independent business
woman, and a private investor representing solely her own interests. Her
investments in Angolan and/or in Portuguese companies are transparent and
have been conducted through arms-length transactions involving external
entities such as reputed banks and law firms." In turn, the spokesman accuses
this article's coauthor, an Angolan investigative journalist, of being an activist
with a political agenda. The Angolan government jailed Marques de Morais in
1999 over a series of articles critical of the regime and has brought new criminal
defamation charges against him over his 2011 book, Blood Diamonds:
Corruption and Torture in Angola .

Finally, a representative of Mrs. Dos Santos said that any allegations of illegal
wealth transfers between her and the government are "groundless and
completely absurd." That could well be. When your father runs the show, and
can dictate which national assets are sold and at what price, what's theft of
public resources in one country can be rendered legal with a swipe of the pen.

https://www.forbes.com/lists
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President José Eduardo dos Santos could not be reached for comment. That is
unfortunate, because the Dos Santoses, as Moco notes, have "some explaining to
do."

FOR THREE CENTURIES the Portuguese extracted wealth from this
mineral-rich country on Africa's southwestern coast. Almost immediately after
Angola won independence in 1975, various internal factions began battling one
another for the right to do the exact same thing. From this chaos, which lasted
27 years, Dos Santos, who had studied oil engineering in Soviet Azerbaijan and
served as foreign minister upon independence, eventually emerged as president
in 1979. He's held on to power ever since, making him the planet's third-
longest-serving nonroyal head of state.

The president met his first wife (he's been married at least twice), Tatiana
Kukanova, while a student in Azerbaijan, and his first child--Isabel--was born
there. By age 6 Isabel dos Santos was in Angola's presidential palace, and while
the family's lifestyle wasn't over-the-top by profligate African dictator standards
(save the president's dalliances--at least five of his children are from various
mistresses), the family had Christmas trees flown in from New York and
$500,000 worth of bubbly imported from a Lisbon restaurateur. There was
decadence enough for Isabel to earn the nickname "the Princess."

During Isabel's upbringing the Angola economy sputtered, crippled by two
factors: ongoing civil war and Dos Santos' socialist policies. "In the 1980s you'd
go to the supermarket and there would only be noodles on the shelves. There
wasn't much there," says University of Southern California associate professor
emeritus Gerald Bender, who's been studying Angola since 1968. For cloistered
Isabel that reality was likely invisible; she eventually attended King's College in
London, where her mother, now a British citizen, lives, and earned an
undergraduate degree in engineering.

However, as civil war resumed by the end of 1992, Isabel left for Angola's capital
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city, Luanda, in a rush, allegedly after receiving death threats in London.

By the late 1990s, when the civil war was winding down --a ceasefire was
formally declared in 2002--President Dos Santos, like the Soviets he had
studied under in the 1960s, was embracing a grab-what-you-can form of
capitalism. Over the past decade Angola has been one of the world's fastest-
growing economies. GDP grew at an 11.6% annual clip from 2002 to 2011,
driven by a more than doubling of oil production to 1.8 million barrels a day.
The government budget sits at $69 billion, up from $6.3 billion a decade ago.

But predictably, precious little of the windfall has made it to the people. Some
70% of Angolans live on less than $2 a day. And by the government's own count,
10% of the country's population is scrambling for food due to drought and
bureaucratic neglect. So where's the money going? Start with a paranoid
president-for-life. The state security apparatus sucks more funds from the
budget than health care, education and agriculture combined. A lot is clearly
stolen: Between 2007 and 2010 at least $32 billion of oil revenue went missing
from the federal ledger, according to the International Monetary Fund, which
later tracked most of the money to "quasi-fiscal operations." Angola comes in at
157 out of 176 nations ranked by Transparency International's Corruption
Perceptions Index. It trails shining stalwarts of participatory democracy such as
Yemen and Kyrgyzstan. And it's within this environment that Isabel dos Santos
has surfaced with an estimated net worth of $3 billion.

ISABEL DOS SANTOS' formative business experience came at Miami Beach.
Not the Florida city, but rather a rustic chic beachside bar and restaurant in
Luanda that tries to emulate its namesake, down to the mediocre food and
indifferent service. In 1997 the owner, Rui Barata, was having issues with health
inspectors and taxmen. His solution: bringing in Isabel dos Santos, then 24, as
his partner, with the idea, contemporaries say, that her name would keep pesky
government regulators at bay. Her initial investment was negligible, according
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to a source with knowledge of the deal, and the restaurant thrived: Sixteen years
later it's still a weekend hot spot.

The lesson--the equity stake available to those with a gilded name--couldn't
have been lost on Isabel dos Santos, who was entering adulthood at the exact
same time Angola's riches were being unlocked. Here's what followed:

First, Grab the Diamonds. Angola is the world's fourth-largest diamond
producer, selling an estimated $1 billion in gems every year from mines situated
in the country's northeast. The mines' exclusive concession-holder is the state-
owned company, Endiama.

In 1999 President Dos Santos pushed Endiama to form a diamond-selling
partnership. Three Israeli diamond merchants, including Lev Leviev, who
FORBES now estimates is worth $1.5 billion, promised contacts and expertise.
The power behind the venture, according to British court records, was Russian
arms dealer Arkady Gaydamak--a former confidant of President Dos Santos
during the civil war of 1992-2002. The new company would be called Ascorp.

Leviev and his partners, including Gaydamak, would wind up with 24.5% of
Ascorp. The government would retain 51%. The most surprising major
shareholder? Isabel dos Santos, who emerged with a 24.5% stake through a
Gibraltar investment company, Trans Africa Investment Services, that she had
set up with her mother, according to TAIS' annual report. (Leviev did not
respond to a request for comment, and Gaydamak could not be reached at press
time.)

Angola's 2010 constitution bars the president from stealing public money and
acts of corruption, which would seem to prohibit the use of his position for the
private enrichment of his family. No matter: Angola's Council of Ministers,
controlled by her father, approved the Ascorp deal anyway. "In a country with
separation of powers and real democracy, these presidential actions to enrich
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his family would have caused legal procedures for his impeachment," says
lawyer Salvador Freire, president of the human rights group Maos Livres. "In
Angola he is the law."

Ascorp was a cash cow, yielding millions of dollars in dividends per month,
according to British court documents, but as the "blood diamond" business
attracted international scrutiny in the middle of the 2000s, Dos Santos
transferred to her mother total control of TAIS, now renamed Iaxonh Limited,
according to Gibraltar's Registry of Companies records accessed by FORBES.
It's quite a parking spot, safely under the control of a British citizen, with Isabel
dos Santos conveniently sitting in Angola as her mother's sole heir. The mother
could not be reached for comment.

Telecom: Father Knows Best. In 1997 President Dos Santos issued a decree
concerning the increasingly valuable telecommunications spectrum it
controlled: The government must undertake a public bidding process for new
telecom licenses.

Two years later he defied his own decree--by issuing a new one. The government
could grant such a license without a public tender, as long as the grantee was a
joint venture with the state. Eleven months after that the president, backed by
his rubber stamp Council of Ministers, granted Unitel the right to be the first
private mobile telephony operator in the country--with the condition that he
had sole power to approve the project and to decide on the shareholding
structure of the company, since it involved state funds. The state-owned oil
company got a 25% stake, and Isabel emerged with her own 25% stake. A
spokesman for Isabel dos Santos said she contributed capital for her Unitel
stake but declined to specify how much. A year later Portugal Telecom paid
$12.6 million for another 25% stake.

It was one hell of an investment. Mobile phones have revolutionized Africa, and
as one of just two mobile phone networks in Angola, Unitel had amassed 9
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million subscribers. Revenue last year was $2 billion, making it Angola's largest
private company.

Her share is worth at least $1 billion, based on discussions with several analysts
who follow Portugal Telecom.

Banking: A Friend in Europe. As Isabel dos Santos diversified her Angolan
business interests, in 2005 she diversified her network of powerful patrons.
Enter Americo Amorim, a Portuguese billionaire worth $4.3 billion who has
spent his life expanding his family's business empire from cork to real estate,
tourism and, especially, oil. The billionaire, who did not comment for this story,
was early to seek deals in Angola after hostilities ended. When the Dos Santos
clan made a move into banking in 2005, they did so in partnership with Amorim
and Fernando Teles, a Portuguese national who had been CEO of another
Angolan bank. They formally opened Banco Internacional de Credito, known as
BIC, according to the company's annual reports.

The hand of Isabel's father again played a role: President Dos Santos, as head of
the Council of Ministers, formally authorized the foreign investment in the
capital of the bank. Specifically how it was financed is murky, as there is no
public record showing who put money into the bank. BIC's latest annual report
shows that Amorim owns 25% of the bank. Various documents reveal that
another 25% is held through an investment vehicle controlled by Isabel dos
Santos. Her spokesman says she was a founding member of the bank and had
independent means to pay her share from her early business ventures.

Regardless, BIC was a hit, in large part because of a deal to lend money to ... the
Angolan government. BIC made loans to the state worth $450 million, in
addition to more than $350 million made to private ventures. BIC had assets of
$6.9 billion in 2012. Isabel dos Santos' stake is worth at least $160 million,
FORBES estimates, based on the bank's book value listed in its latest annual
report. BIC officials could not be reached for comment.
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Oil: A Strange Partnership. Oil is Angola's greatest natural asset. The
country produces 650 million barrels per year, most of it exported. The state-
owned oil firm, Sonangol, is so profitable that it was only a matter of time before
the Dos Santos family would start looking for ways to hitch a ride on its success.
Isabel's banking partner, billionaire Americo Amorim, would play the key role.

In 2005 Amorim set up a subsidiary, Amorim Energia. He would control it with
a 55% stake. The remaining 45%, at least originally, went to Sonangol via a
Netherlands holding company called Esperaza Holding B.V. At the end of that
year Amorim Energia went shopping, acquiring 33.3% of Galp Energia,
Portugal's former state-owned oil company, for roughly $1 billion, according to
press reports. At the end of 2006, according to investigative not-for-profit
Global Witness, 40% of Sonangol's stake in Esperaza ended up with a Swiss
company called Exem Holding. No documents could be found that definitively
tie Exem Holding to Isabel dos Santos, but her fingerprints are everywhere. Her
husband, Sindika Dokolo, was put on the Amorim Energia board at the request
of Esperaza, according to Global Witness. And the chairman of Isabel dos
Santos' holding company is also on the boards of Fidequity, a subsidiary of
Exem Holding, and entities called Exem Energy and Exem Oil & Gas, according
to public filings. Last year Amorim Energia paid $726 million for an additional
5% of Galp. Isabel's estimated 6.9% stake in Galp is worth a recent $924
million.

Cement: Safeguarding the "Public Interest." For most of President Dos
Santos' reign there's only been one cement factory in Angola, owned by a firm
called Nova Cimangola. By mid-2004 the government owned 39.8% of it, state-
owned oil company Sonangol's captive bank, BAI, owned 9.5%, and the
remaining 49% was owned by Swiss firm Scanang, which was in the process of
being taken over by Portuguese cement company Cimpor. The government
began demanding a bigger stake, arguing that the factory was a strategic asset
for national reconstruction in the aftermath of the war. On Oct. 29, 2006 the
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president's Council of Ministers' Resolution 78/06 approved a $74 million
payment to buy out Cimpor, declaring that the expenditure was necessary to
safeguard "public interest, to restore the legality and to maintain the
shareholding control of Nova Cimangola by national entities, incorporated in
Angola." The $74 million payment, according to an Angolan newspaper, came
from BIC, the bank half-owned by Amorim and Isabel dos Santos. The
government would now own 89%, while BAI and Angolan individuals would
control the remaining 11%.

What followed, however, showed that the larger goal wasn't to give Angola a
larger stake but rather certain Angolans. Prior to the council's approval a
company called Ciminvest was incorporated in Angola. Ciminvest was initially
fronted by the president's former legal counsel, according to the articles of
incorporation he signed. At one point Portuguese billionaire Americo Amorim
owned an estimated 30% of Ciminvest, but his representative confirms that he
transferred his stake in 2009. He would not comment on who took over the
stake or what was paid for it. The real owners are now widely understood to be
Isabel dos Santos and her husband, though documents detailing ownership are
not publicly available. However, Isabel admits on her resume that she chairs the
board of Nova Cimangola, which she controls through Ciminvest. Without much
ado, at no apparent cost, the company that was presidentially mandated to be
controlled by "national entities" had become controlled by Isabel dos Santos.

ISABEL DOS SANTOS' holdings are more than just squirreled away assets to
be unearthed in case of a rainy day. They throw off hefty dividends that allow
her to buy yet more assets in businesses seemingly unrelated to the exploitation
of Angolan properties, such as her $500 million stake in Portuguese media firm
ZON.

Meanwhile, her father has taken steps to legally protect himself from all the
plundering. Under Angolan law President Dos Santos' decision to grant a license
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to Unitel for the personal benefit of his daughter could be considered an abuse
of power. To cover his legal bases, in 1992 the president fiddled with the law to
reduce it to two grounds: taking bribes or betraying the country. Technically, he
can argue, neither was violated in the case of Unitel.

The larger strategy, though, is to portray Isabel as a hero. In January, after
FORBES declared her a billionaire, the Angolan regime's mouthpiece (and the
country's only daily newspaper), Jornal de Angola , claimed that "while we give
our best for Angola without poverty, we are elated with the fact that
businesswoman Isabel dos Santos has become a reference in the world of
finances. This is good for Angola and it fills Angolans with pride." Angolans
should be mortified, not proud.

Co-author Rafael Marques de Morais is an Angolan investigative journalist
based in Luanda. He runs the corruption watchdog website Maka Angola.

Follow Kerry Dolan on Twitter.

Gallery: Isabel dos Santos
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ANGOLA INVESTIGAÇÃO

ANGOLA Uma fuga de informação obtida pela “Der Spiegel” e partilhada com o
consórcio EIC, de que o Expresso faz parte, revela como Isabel dos Santos, �lha
do Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, manobrou nos bastidores de
modo a ganhar um contrato de 4,5 mil milhões de dólares para a construção de
uma barragem, aprovado por um decreto presidencial assinado pelo pai em
2015

Um último presente de pai para �lha

MICAEL PEREIRA

uando estiver pronta, dentro de cinco anos, vai criar um lago com 16
quilómetros de comprimento no meio do rio Kwanza. Toda essa água será retida
por uma parede de 100 metros de altura e 520 metros de comprimento. É a maior
obra pública a ter sido aprovada pelo regime de Angola já depois de o país ter

entrado em recessão, na sequência da queda abrupta do preço do petróleo, que representa
97% das suas exportações.

A primeira pedra da barragem de Caculo Cabaça foi lançada a 4 de agosto deste ano na
província do Kwanza Norte pelo Presidente José Eduardo dos Santos num dos seus últimos
atos à frente do Governo, antes de abdicar do poder aos 74 anos e ao �m de quase quatro

ISABEL DOS SANTOS É DONA OCULTA DE QUASE 40% DO CONSÓRCIO DA BARRAGEM DE CACULO CABAÇA FOTO RUI DUARTE SILVA
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décadas no cargo, substituído pelo vencedor das eleições gerais deste mês, realizadas a 23
de agosto.

Zedu, como é também conhecido, quis despedir-se em grande. Caculo Cabaça é uma obra
ainda mais ambiciosa do que a barragem que o Presidente tinha inaugurado na véspera, no
mesmo rio mas noutra província, Malanje, mais para o interior. Construída pelos
brasileiros da Odebrecht, uma das empresas envolvidas no escândalo de corrupção ‘Lava
Jato’, a barragem de Laúca custou 4,3 mil milhões de dólares. A barragem de Caculo Cabaça
custará ainda mais: 4,5 mil milhões de dólares, o equivalente a 5% do PIB de Angola e ao
orçamento anual do Estado para a educação. Mas não serão os brasileiros a fazê-la, desta
vez serão os chineses.

Com uma potência prevista de 2172 megawatts, o su�ciente para abastecer de eletricidade
mais de dois milhões de casas, o projeto de Caculo Cabaça foi adjudicado no verão de 2015 a
um consórcio liderado pela CGGC, uma das maiores empresas de construção na China, com
uma faturação de 1600 milhões de dólares em 2014. Uma fuga de informação obtida pela

O MUNDO DE ISABEL

FORTUNA Segundo a revista norte-americana “Forbes”, Isabel dos Santos é a mulher mais rica de África,
com uma fortuna atualmente estimada em 3,5 mil milhões de dólares. Com 43 anos, a filha de José Eduardo
dos Santos é também a figura mais rica da sua geração em todo o continente, incluindo homens e mulheres.
Depois de o jornalista e ativista angolano Rafael Marques ter publicado um artigo na “Forbes” em 2013 sobre
como a empresária construiu a sua fortuna, Isabel dos Santos comprou os direitos de edição da “Forbes” em
Portugal e em Angola.

OPACIDADE Juntamente com o valor da fortuna de Isabel dos Santos, a “Forbes” publicou um comunicado
da empresária angolana em que ela diz ser “uma mulher de negócios independente e um investidora
privada que representa apenas os seus próprios interesses”. E em que declara que “os seus investimentos
em empresas angolanas e /ou portuguesas são transparentes e foram conduzidos através de transações que
envolveram entidades externas, como bancos e escritórios de advocacia reputados”. No entanto, e após
inúmeras tentativas, o Expresso nunca conseguiu obter os registos comerciais das empresas sediadas em
Angola alegadamente controladas por Isabel dos Santos. Esses documentos não estão acessíveis nem ao
público nem aos jornalistas, o que contraria a ideia de que tudo é feito por ela de forma transparente.

ENERGIA Isabel dos Santos é dona de cerca de 7% da Galp Energia, a terceira maior empresa portuguesa
(depois da EDP e da Jerónimo Martins). A empresária controla essa posição de forma indireta, através de um
esquema de empresas em cascata que passa pela Holanda e pela Suíça, sendo que numa dessas holdings, a
holandesa Esperaza Holding, é sócia da Sonangol, a petrolífera estatal angolana da qual é presidente
executiva desde junho de 2016, nomeada pelo próprio pai. Em 2015 comprou a Efacec, empresa de
engenharia portuguesa especializada no sector energético.

BANCA Em Angola controla o BFA (através da Unitel, que tem 51,9% do banco) e o BIC (com 42,5%). Em
Portugal, controla o BIC português (antigo BPN). Depois, como presidente da Sonangol tem poder sobre
outros bancos, já que a petrolífera é acionista em Angola do antigo BESA (com 40%) e em Portugal do
Millennium BCP (com 20%).

TELECOMUNICAÇÕES É dona de 25% da empresa de telecomunicações NOS em Portugal. Em Angola,
controla a Unitel, a maior operadora móvel, e a ZAP (serviços de televisão por cabo e satélite).

DIAMANTES É dona da marca de alta joalharia De Grisogono, na Suíça.

OUTROS NEGÓCIOS Tem uma fábrica de cimentos (Nova Cimangola), uma cadeia de hipermercados
(Candando) e uma fábrica de cervejas. e refrigerantes (Sodiba).
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revista alemã “Der Spiegel” e partilhada com o EIC (European Investigative
Collaborations), uma rede internacional de jornalismo de investigação de que o Expresso é
parceiro, mostra que os chineses não ganharam a obra sozinhos. Têm ao lado um parceiro
oculto, que nunca deu a cara mas tem quase 40% do consórcio: a �lha mais velha do
Presidente, Isabel dos Santos. Uma boa parte do dinheiro �cará para a família.

Dezenas de e-mails trocados ao longo de vários meses entre os advogados e gestores de
Isabel dos Santos, os parceiros chineses da CGGC e o Ministério da Energia e Águas
angolano expõem o modo como a adjudicação multimilionária foi montada nos bastidores
antes de José Eduardo dos Santos ter assinado um decreto presidencial a 11 de junho de
2015, em que aprovava o contrato público com o consórcio liderado pelos chineses, pelo
valor de 490 mil milhões kwanzas (a moeda local), com recurso a um empréstimo a ser
concedido ao Estado angolano pelo banco chinês ICBC. A troca de correspondência obtida
pelo EIC inclui e-mails da própria �lha do Presidente, em que se percebe que Isabel dos
Santos teve a última palavra a dizer no negócio, ao mesmo tempo que os seus advogados
garantiam que o nome dela não constaria de nenhum documento relacionado com o
consórcio.

O envolvimento de Isabel dos Santos no projeto de Caculo Cabaça já tinha sido revelado em
abril num artigo do jornalista e ativista angolano Rafael Marques, publicado no seu blogue,
‘Maka Angola’, em que a �lha do Presidente era descrita como a principal bene�ciária do
�nanciamento da barragem. Rafael Marques sustentava a notícia no facto de duas
empresas relacionadas com o consórcio apontarem para a �lha do Presidente: a 2I’S —
Sociedade de Investimentos Industriais, S.A. por ter como sede uma das residências
privadas da empresária; e a Boreal Investments Limited, por ser detida por Fidel Araújo,
um advogado angolano que costuma representar os negócios de Isabel dos Santos. Além de
ser o acionista o�cial da Boreal, Fidel Araújo deu a cara pela 21’S quando esta empresa foi
registada em Luanda tendo como donos meia dúzia de cidadãos anónimos.

De acordo com o artigo de Rafael Marques, a 2I’S — Sociedade de Investimentos
Industriais, S.A. detém a meias com outra empresa (a CGGC-Engenharia de Angola, Lda.,
subsidiária local da CGGC) uma sociedade de nome CGGC & Niara Holding, Limitada. E essa
relação é importante para perceber o primeiro e-mail em que a barragem de Caculo Cabaça
aparece referida.

A fuga de informação obtida pelo EIC não só corrobora o que Rafael Marques escreveu sobre
o envolvimento de Isabel dos Santos através de um testa de ferro, como acrescenta alguns
factos relevantes.

A 28 de abril de 2015, uma advogada da GLA Advogados em Luanda escreve a uma colega
em Lisboa da PLMJ, um das maiores sociedades de advocacia em Portugal. A GLA
advogados presta serviços aos clientes da PLMJ em Angola. No e-mail, a advogada em
Luanda confessa-se confusa sobre a CGGC&Niara Holding, depois de ter recebido no
escritório um chinês com um cartão de visita da CGGC que lhe falou dessa empresa. Está
preocupada com um potencial con�ito de interesses. Terá essa CGGC&Niara Holding
alguma coisa que ver com a avença que a CGGC mantém com o escritório? A colega de
Lisboa, Inês Pinto da Costa, explica-lhe que acredita não haver nenhum con�ito de
interesses em acumularem essa avença com o facto de assessorarem a Niara Holding na
negociação do contrato de obras públicas de Caculo Cabaça, em que a Niara “estará em
consórcio com a CGGC”. Noutro e-mail a advogada de Lisboa acrescenta que a CGGC &
Niara Holding Lda., “é a joint-venture que eles criaram para estes projetos que estão a fazer
em conjunto”.
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A Niara Holding angolana — que formalmente é detida pela 2I’S — tem o mesmo nome que
outra sociedade criada em 2009 na ilha da Madeira, da qual Isabel dos Santos se assumiu
como acionista única até 2013, quando 10% do capital social foram cedidos a uma empresa
sediada no Chipre, Carana Management LTD, cujos bene�ciários são desconhecidos, ao
mesmo tempo que manteve em seu nome os outros 90% das ações. A Niara Holding
madeirense serviu para a empresária angolana comprar uma das maiores empresas de
engenharia portuguesas, a Efacec Power Solutions, especializada em energia, incluindo
estações de produção elétrica para barragens, em que teve como parceira minoritária,
nessa aquisição, a companhia pública angolana de distribuição de eletricidade, a ENDE.

UMA AJUDA PORTUGUESA

Alguns dias depois da troca de e-mails entre os escritórios em Lisboa e Luanda sobre um
eventual con�ito de interesses, a 4 de maio de 2015 a advogada Inês Pinto da Costa envia
para uma empresa sediada também na capital portuguesa, a Fidequity, uma versão revista
de um esboço de contrato de empreitada entre o Ministério da Energia angolano e a
CGGC&Niara Holding, Lda., para a primeira fase das obras em Caculo Cabaça, de desvio
temporário do rio Kwanza. Inês Pinto da Costa é a advogada no escritório da PLMJ que,
nesta altura, gere os assuntos de Isabel dos Santos. Há muito tempo que a empresária
angolana é uma das clientes mais notórias da PLMJ. E a Fidequity é a empresa de gestão da
�lha do Presidente para todos os seus negócios dentro e fora de Angola, tendo à sua frente
um português, Mário Leite da Silva, que foi o chief �nancial o�cer do homem mais rico de
Portugal, Américo Amorim, até ter sido contratado pela empresária em 2006. Quem está à
frente do dossiê de Caculo Cabaça na Fidequity é Vasco Rites, um gestor especializado em
estruturas �nanceiras e em imobiliário contratado em 2010 à PricewaterhouseCoopers,
uma consultora com que Isabel dos Santos também costuma trabalhar.

A maioria dos e-mails sobre a barragem é trocada entre Vasco Rites e Inês Pinto da Costa,
mas os homens da CGGC estão também envolvidos. Bem como a própria Isabel dos Santos.
A 8 de maio de 2015, um funcionário da CGGC em Luanda que assina com o nome de
Ricardo mas usa o endereço eletrónico de Shang Zhipeng, o representante local da empresa
chinesa, envia um e-mail a Vasco Rites em que a �lha do Presidente está em CC. O homem
da construtora chinesa escreve: “Remeto em anexo a memória descritiva e justi�cativa da
nossa proposta que a sra. Isabel me solicitou que lhe enviasse.” E depois acrescenta: “É-
nos pedido que preparemos todos os documentos contratuais, incluindo os documentos de
pré-quali�cação, as propostas comerciais e técnicas, e acordo de contrato”. Ricardo pede
ajuda ao gestor da Fidequity: “Gostaríamos que o senhor, dr. Vasco, nos desse sugestões
para concluirmos este trabalho, já que o empreiteiro será um consórcio composto pela
CGGC International, pela Niara e pela CGGC & Niara Holding. Se nos deixar preparar a
documentação de pré-quali�cação, envie-nos então por favor os documentos relevantes da
Niara. Além disso, os esboços da proposta técnica devem ser alterados de forma a terem um
novo nome do atual consórcio. Gostaríamos que o senhor desse o nome ao consórcio.”

DEZENAS DE EMAILS TROCADOS ENTRE GESTORES, ADVOGADOS  E ISABEL DOS SANTOS EXPÕEM COMO A
OBRA  FOI ADJUDICADA

Três dias depois, a 11 de maio de 2015, Isabel dos Santos escreve a Vasco Rites, na sequência
de troca de e-mails com a CGGC: “Tentei ligar agora, falei com o Ricardo e disse-lhe que,
daquilo que pude entender no seu e-mail, a ideia seria consultarem a memória descritiva e
justi�cativa de Matala e adequarem a do desvio [do rio] a algo parecido, concorda?” Matala
é outra barragem, na província de Huíla, cujas obras de reparação terminaram meses antes,
em março de 2015, e que tiveram o envolvimento da Efacec Power Solutions — a empresa
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portuguesa de engenharia que, nessa primavera de 2015, está em processo de ser comprada
pela �lha de José Eduardo dos Santos.

A 13 de maio, a advogada Inês Pinto da Costa diz a Vasco Rites que a proposta que está ser
preparada “deveria prevalecer sobre o caderno de encargos”, tendo em conta “as
circunstâncias” em que estão a negociar o contrato, dando a entender que têm o queijo e a
faca na mão.

UM EMAIL ENVIADO POR ISABEL DOS SANTOS REFERE PELA PRIMEIRA VEZ O PREÇO: 4 MIL MILHÕES. NO FIM,
SUBIRÁ PARA 4,5

Isabel dos Santos volta a escrever sobre o assunto quando a 26 de maio reencaminha para
Inês Pinto da Costa, com o conhecimento de Vasco Rites, uma apresentação geral do
projeto de Caculo Cabaça que lhe foi enviada no mesmo dia por He Youngjun,
administrador da CGGC. “Boa tarde, dra. Inês, o pessoal da CGGC está a rever os
documentos, proposta técnica do AHE [Aproveitamento Hidroelétrico] Caculo Cabaça. A
ideia é, como ela foi preparada em dezembro de 2013 e [isso] já foi há muito tempo, evitar
que ela contenha erros de tradução. Em anexo envio uma nota explicativa, para a dra. Inês
ter uma ideia do projeto.”

UMA ADJUDICAÇÃO OBRIGATÓRIA

Dois dias depois, a advogada remete a Vasco Pires uma proposta de memorando de
entendimento com uma cláusula em que o Governo se comprometeria a garantir condições
de exclusividade ao consórcio, impedindo que outras empresas pudessem concorrer para
construir a barragem. “Incluí que o �nanciamento era condição de adjudicação da obra
porque entendo que essa é a vossa vantagem competitiva que justi�ca o ajuste direto (não
previsto na lei angolana)”, diz a advogada ao gestor da Fidequity. A cláusula não chegará a
constar do memorando de�nitivo. Seria redundante. A obra vai ser �nanciada por um
empréstimo concedido pelo banco estatal chinês ICBC, que a CGGC se compromete a obter
para o Governo angolano. E o memorando diz de forma clara que se Luanda não contratar a
construtora chinesa não haverá �nanciamento. “Na prática acaba a ser obrigatória a
adjudicação à CGGC/Niara”, admite a advogada.

Um novo e-mail é enviado por Isabel dos Santos a 29 de maio. É endereçado a Vasco Rites e
é a primeira vez que o preço da barragem é referido. Um total de 4 mil milhões de dólares
mencionados num acordo de contrato de duas páginas com o Ministério da Energia. Por
esta altura, há várias semanas que o gestor da Fidequity está a trocar correspondência com
Fernando Barros Gonga, o diretor-geral do Gabinete de Aproveitamento do Médio Kwanza
(GAMEK), um departamento dentro do Ministério da Energia diretamente responsável pelo
projeto da barragem. Têm estado a rever juntos os termos do contrato.

A partir daqui é preciso apenas uma semana para que, a 5 de junho de 2015, todos os
documentos estejam concluídos e assinados. O custo da obra sobe, no entanto, de 4 mil
milhões para 4,5 mil milhões de dólares. Do lado do Governo quem assina a adjudicação da
barragem é Fernando Barros Gonga, o diretor-geral do GAMEK. O contrato com o
Ministério da Energia estabelece que o pagamento da obra implica um adiantamento de
15% — 675 milhões de dólares — para cobrir os custos iniciais.

O formato do consórcio está entretanto �xado num acordo de�nitivo. É formado por um
conjunto de três empresas. Além da China Gezhouba Group Company Limited (CGGC), com
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60% do consórcio, e da CGGC&Niara Holding, Lda., com 2,5%, surge a Boreal Investments
Limited, à qual é atribuída uma posição de 37,5%. Nos documentos a CGGC é representada
por He Yongjun, a CGGC&Niara Holding, Lda. é representada por esse gestor chinês e por
Fidel Araújo, enquanto a Boreal tem como procurador apenas este advogado angolano.

Na manhã desse mesmo dia, 5 de junho, Isabel dos Santos aprova por e-mail um
memorando paralelo estabelecido entre o consórcio e o Governo em que o grupo de
empresas se compromete a investir até 50 milhões de dólares em “projetos de cariz social”,
sendo que �ca desde já obrigado a restaurar um centro público de formação em Luanda.

UMA EMPRESA VIRTUAL

Mas o que é exatamente a Boreal Investments Limited? Criada em março de 2012 em Hong
Kong, a companhia não tem site o�cial e está completamente fora do radar nas buscas do
Google. Nos documentos que constam da fuga de informação a Boreal está identi�cada
como uma empresa constituída com um capital social de 10 mil dólares de Hong Kong e
com sede social numa sala no 12º piso de um edifício na ilha de Kowloon pertencente a uma
companhia que oferece escritórios virtuais. A Boreal não tem nem escritório próprio nem,
muito provavelmente, trabalhadores. No acordo de consórcio assinado com os chineses é
descrita como tendo “amplos conhecimentos na gestão de projetos” e “os recursos para
realizar a participação nos trabalhos determinada no anexo 1” do documento. No entanto, o
anexo 1 não vai além de seis linhas, contando já com o título. Apenas diz que a Boreal �ca
com 37,5% dos trabalhos.

Nos e-mails, o que de início aparece referido como Niara passa a constar como Boreal na
véspera da assinatura do contrato com o Governo, numa indicação de que se trata de uma
empresa que serve apenas para garantir a posição de Isabel dos Santos no consórcio.

OS ADVOGADOS ANDAM VÁRIAS SEMANAS ATRÁS DE FIDEL ARAÚJO, UM TESTA DE FERRO, PARA ELE ENTREGAR
CÓPIA DO PASSAPORTE

Nas semanas a seguir à assinatura do contrato e à publicação, a 11 de junho de 2015, do
decreto presidencial em que José Eduardo dos Santos aprova a adjudicação, os advogados
andam atrás de Fidel Araújo para que este advogado entregue uma cópia do passaporte,
uma prova de residência (um contrato de eletricidade ou água) e o seu curriculum vitae. Para
isso recorrem à ajuda de uma gestora da Socip, uma holding de participações de Isabel dos
Santos em Luanda. Depois de algumas tentativas infrutíferas, essa gestora queixa-se à
advogada Inês Pinto da Costa: “Que chatice!!! Estou farta de insistir... Será que o Vasco não
tem mais ‘poder’ sobre isto?!”, referindo-se a Vasco Rites, gestor de Isabel dos Santos na
Fidequity, em Lisboa.

O CV de Fidel Araújo só chega à equipa de Isabel dos Santos a meio de julho. O advogado tem
um currículo bastante curto: nasceu em 1976, licenciou-se em 2001 em Direito numa
universidade de Lisboa e a partir de 2010 passou a fazer parte do conselho de administração
de várias empresas da �lha do Presidente. Primeiro como administrador na Urbinvest
(planeamento urbano) e na Imogamek (imobiliário) e depois, desde 2014, na Hipergest
(imobiliário) e na Condis (cadeia de hipermercados). Sobre o que andou a fazer entre 2002 e
2010 nem uma linha.

Fidel Araújo não respondeu às perguntas enviadas pelo Expresso. Nem Isabel dos Santos, a
advogada Inês Pinto da Costa, o gestor Vasco Rites, o alto funcionário angolano Fernando
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Barros Gonga e He Yonggjun, administrador da CGGC.

Mais de um ano depois do contrato de Caculo Cabaça ter sido assinado, a 25 de outubro de
2016 a Boreal Investments muda a sua morada para outra sala num outro edifício da ilha de
Kowloon. De acordo com um documento atualizado do registo comercial de Hong Kong, a
empresa está agora sediada na suite 2611, na Langham Place O�ce Tower, no mesmo
endereço de uma �rma especializada no fornecimento de serviços �duciários, a Lang Chao
Limited, que até aí teve em seu nome todas as ações da Boreal. Nesse dia, no entanto, a
Boreal passa a ter como único acionista e único administrador Fidel Araújo. Para todos os
efeitos, é isso o que ele é o�cialmente. Mas não nos bastidores. com Yann Philippin, Mediapart
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O Presidente angolano excluiu duas empresas,
uma das quais associada a Isabel dos Santos, do
consórcio encarregue da construção, por mais de
4.500 milhões de dólares, da barragem de
Caculo Cabaça, que será a maior do país.

Em causa está o despacho presidencial 79/18, de
12 de julho, assinado por João Lourenço, ao qual
a Lusa teve hoje acesso, que aponta a
“necessidade da modificação subjetiva” do
consórcio responsável pela obra, com a “saída
das empresas CGGC & Niara Holding Limitada e
da Boreal Investment Ltd”, justificada com o
“objeto do contrato e do seu equilíbrio
financeiro”.
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Com esta decisão, fica como “parte única” no
contrato com o Estado angolano, e “respetivas
prestações e responsabilidades”, a empresa
China Ghezouba Group Company (CGGC).

Uma notícia publicada em 2017 pelo portal de
investigação angolano Makaangola, do jornalista
Rafael Marques, referia que a CGGC & NIARA
Holding Limitida era uma empresa de direito
angolano, fundada a 23 de maio de 2013, e cujos
sócios são a sociedade 2I’S – Sociedade de
Investimentos Industriais SA, “com sede no
endereço de uma das residências privadas de
Isabel dos Santos”, filha do ex-Presidente da
República, José Eduardo dos Santos, e a CGGC -
Engenharia de Angola Lda., representada por
Zhou Cheng, cada um com 50 por cento do
capital.

“O endereço usado para o registo da 2I’S é o
mesmo usado por Isabel dos Santos, como seu
endereço residencial em Luanda, no registo da
Niara Holding SGPS, em 2013, na ilha da
Madeira, em Portugal”, lê-se na notícia do portal
Makaangola, que associa igualmente a Boreal
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Investment à empresa e filha do ex-Presidente
angolano.

A agência Lusa tentou obter um comentário a
esta decisão junto da empresária angolana, mas
sem sucesso até ao momento.

O Aproveitamento Hidroelétrico de Caculo
Cabaça, comuna do município da Banga, na
província do Cuanza Norte, será, dentro de cinco
anos, a maior barragem em Angola, gerando
2.172 MegaWatts (MW) de eletricidade.

Em junho de 2015, a obra, avaliada em 4.532
milhões de dólares (3.874 milhões de euros),
com financiamento do Banco Comercial e
Industrial da China, foi entregue, sem concurso
público, pelo então chefe de Estado angolano,
José Eduardo dos Santos, ao consórcio CGGC &
NIARA Holding Limitada.

Um ano depois, o Presidente da República
aprovou um outro despacho, acrescentando ao
consórcio as empresas Ghezouba Group
Company e Boreal Investment.

No despacho presidencial de 12 de julho de 2018,
o ministro da Energia e Águas é autorizado a
“praticar todos os atos necessários à saída” do
consórcio das duas empresas, bem como a
“indicar as empresas s subcontratar dentro dos
limites do contrato da empreitada”.

A primeira pedra desta obra, a quarta barragem
na bacia do médio Kwanza, foi lançada em
agosto último por José Eduardo.

Com 103 metros de altura máxima, a barragem
vai armazenar 440 milhões de metros cúbicos de
água e integrará uma central e um circuito
hidráulico previstos para um caudal de 1.100
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metros cúbicos de água a debitar por segundo,
entre quatro grupos geradores.

Segundo o ministro da Energia e Águas, João
Baptista Borges, trata-se de um “grande projeto”
nacional para Angola atingir a meta de 9.000
MW de capacidade instalada em todo o país até
2025.

RECOMENDAMOS

MERCADO DE NATAL

5 ideias originais para fazer com os miúdos
durante as férias de Natal

PUB

BANCA

EuroBIC processa Ana Gomes por
difamação

 315

Processo-crime é uma "caça
às bruxas"

 127

ANGOLA

Teixeira dos Santos ameaça processar
Ana Gomes

 1566 

POPULARES

GOVERNO

ISABEL DOS SANTOS ANGOLA ÁFRICA MUNDO

    1

12

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjssaZjzivNy0R0L6q_j2j17P5864Mkee-0IwNpARszjQN6O5ewLdI2WXZNRQnjhoMmFlZmvKNcHIQ5aef0p2OKqDgWBlSp3GkU_jlSFswVVcV_HKR1iw6aDBhhlcpJKG9EPzmovr8lH8tzvioLC1l3j5sM9twwh8s2UD1d3Em3uZLrlUTzusuvDVwG6PbW3E6VYnLSExisriBWulKSvY_0DTE0cAlKWSIzgHbiIf9iOMI3HshxXuBWMTpSmRJg%2526sig%253DCg0ArKJSzOO5wRaCR6HNEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://observador.pt/2019/12/02/5-ideias-originais-para-fazer-com-os-miudos-durante-as-ferias-de-natal/
https://observador.pt/seccao/economia/banca/
https://observador.pt/2019/10/31/banco-eurobic-processa-ana-gomes-por-difamacao/
https://observador.pt/2019/10/22/isabel-dos-santos-processo-crime-instaurado-pela-pgr-de-angola-e-uma-caca-as-bruxas/
https://observador.pt/seccao/mundo/africa/angola/
https://observador.pt/2019/10/14/teixeira-dos-santos-ameaca-processar-ana-gomes-por-causa-de-acusacoes-feitas-a-isabel-dos-santos-que-envolvem-o-eurobic/
https://observador.pt/seccao/politica/governo/
https://observador.pt/2019/12/04/ministro-do-ambiente-nomeia-especialista-com-dois-meses-de-experiencia-profissional/
https://observador.pt/seccao/mundo/africa/angola/isabel-dos-santos/
https://observador.pt/seccao/mundo/africa/angola/
https://observador.pt/seccao/mundo/africa/
https://observador.pt/seccao/mundo/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fobservador.pt%2F2018%2F07%2F14%2Fempresa-associada-a-isabel-dos-santos-fora-de-obra-de-milhoes-em-angola%2F
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fobservador.pt%2F2018%2F07%2F14%2Fempresa-associada-a-isabel-dos-santos-fora-de-obra-de-milhoes-em-angola%2F&text=Empresa%20associada%20a%20Isabel%20dos%20Santos%20fora%20de%20obra%20de%20milh%C3%B5es%20em%20Angola:%20https%3A%2F%2Fobservador.pt%2F2018%2F07%2F14%2Fempresa-associada-a-isabel-dos-santos-fora-de-obra-de-milhoes-em-angola%2F&via=observadorpt&
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fobservador.pt%2F2018%2F07%2F14%2Fempresa-associada-a-isabel-dos-santos-fora-de-obra-de-milhoes-em-angola%2F&title=Empresa%20associada%20a%20Isabel%20dos%20Santos%20fora%20de%20obra%20de%20milh%C3%B5es%20em%20Angola
mailto:?subject=Empresa%20associada%20a%20Isabel%20dos%20Santos%20fora%20de%20obra%20de%20milh%C3%B5es%20em%20Angola&body=Acabei%20de%20ler%20este%20artigo%20no%20Observador:%20https%3A%2F%2Fobservador.pt%2F2018%2F07%2F14%2Fempresa-associada-a-isabel-dos-santos-fora-de-obra-de-milhoes-em-angola%2F
whatsapp://send?text=Empresa%20associada%20a%20Isabel%20dos%20Santos%20fora%20de%20obra%20de%20milh%C3%B5es%20em%20Angola: https%3A%2F%2Fobservador.pt%2F2018%2F07%2F14%2Fempresa-associada-a-isabel-dos-santos-fora-de-obra-de-milhoes-em-angola%2F
https://observador.pt/2019/10/14/teixeira-dos-santos-ameaca-processar-ana-gomes-por-causa-de-acusacoes-feitas-a-isabel-dos-santos-que-envolvem-o-eurobic/#comments-post-3480540
https://observador.pt/


Ministro nomeia especialista.
Experiência? 2 meses

 16809 

Greta tem um burro à disposição para
ir a Madrid

 13223 

Ivo Rosa derrotado pela 11ª vez
na Relação

 4555 

SAÚDE

Um em 6 trabalhadores tem
diagnóstico psiquiátrico

 3356 

ÚLTIMAS

Hong Kong. Nova manifestação
no domingo

Manuela Ferreira Leite volta a apoiar
Rui Rio

Aerosmith atuam em Lisboa no dia 6
de julho

MACAU

Macau. Ensino pré-escolar com
5.900 vagas

Eleito melhor jornal generalista 2018

Rua João Saraiva, nº 7
1700-248 Lisboa
© 2019

Seguir Sobre

173

56

13

11

https://observador.pt/2019/12/04/ministro-do-ambiente-nomeia-especialista-com-dois-meses-de-experiencia-profissional/
https://observador.pt/2019/12/04/associacao-de-moradores-oferece-um-burro-a-greta-thunberg-para-se-deslocar-ate-madrid/
https://observador.pt/2019/12/05/ivo-rosa-novamente-derrotado-na-relacao-desta-vez-por-nao-querer-considerar-declaracoes-de-salgado/
https://observador.pt/seccao/saude/
https://observador.pt/2019/12/05/um-em-cada-seis-trabalhadores-apresenta-diagnostico-psiquiatrico/
https://observador.pt/2019/12/06/nova-manifestacao-no-domingo-em-hong-kong-para-dar-uma-ultima-oportunidade-a-pequim/
https://observador.pt/2019/12/06/manuela-ferreira-leite-volta-a-apoiar-rui-rio-para-a-presidencia-do-partido/
https://observador.pt/2019/12/06/aerosmith-atuam-em-lisboa-no-dia-6-de-julho/
https://observador.pt/seccao/mundo/asia/macau/
https://observador.pt/2019/12/06/ensino-pre-escolar-em-macau-com-vagas-suficientes-para-receber-5-900-criancas-no-proximo-ano-letivo/
https://observador.pt/
https://observador.pt/2018/09/20/observador-eleito-jornal-generalista-de-2018/
https://www.facebook.com/ObservadorOnTime
https://observador.pt/2019/12/04/ministro-do-ambiente-nomeia-especialista-com-dois-meses-de-experiencia-profissional/#comments-post-3568971
https://observador.pt/2019/12/04/associacao-de-moradores-oferece-um-burro-a-greta-thunberg-para-se-deslocar-ate-madrid/#comments-post-3571807
https://observador.pt/2019/12/05/ivo-rosa-novamente-derrotado-na-relacao-desta-vez-por-nao-querer-considerar-declaracoes-de-salgado/#comments-post-3572774
https://observador.pt/2019/12/05/um-em-cada-seis-trabalhadores-apresenta-diagnostico-psiquiatrico/#comments-post-3572623
https://observador.pt/


Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

Youtube

Política de Privacidade e
Cookies
Termos e Condições
Como anunciar
Ficha Técnica
Estatuto Editorial
Regras da Comunidade
Contactos
Ajuda

Descobrir

Programas
Podcasts
Autores
Tópicos
Newsletters
Eventos
Conversas
MAGG

Instale a nossa App

Disponível gratuitamente para
iPhone, iPad, Apple Watch e
Android

https://www.facebook.com/ObservadorOnTime
https://twitter.com/observadorpt
https://www.linkedin.com/company/observador
https://instagram.com/observador/
https://www.youtube.com/user/observadorontime/
https://observador.pt/politica-de-privacidade
https://observador.pt/termos-e-condicoes
https://observador.pt/anunciar
https://observador.pt/ficha-tecnica
https://observador.pt/estatuto-editorial
https://observador.pt/regras-da-comunidade
https://observador.pt/contactos
https://observador.pt/ajuda
https://observador.pt/programas
https://observador.pt/programas/#tab=podcast
https://observador.pt/autores
https://observador.pt/topicos
https://observador.pt/newsletters
https://observador.pt/eventos
https://observador.pt/seccao/conversas
https://magg.pt/
https://itunes.apple.com/pt/app/observador/id859222702
https://itunes.apple.com/pt/app/observador/id859222702
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.observador.mobile.android
https://observador.pt/


Doc 5





















Doc 6



Doc 7





















Doc 8









Doc 13

















Doc 14





Doc 15



Doc 16





Doc 17





Doc 18













Doc 19









Doc 20









Doc 22























Doc 23







Doc nº 24





Doc 25









Doc 26








