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PUB

Passos Coelho: “Não usei o meu cargo para enriquecer”

Fusão. Mário Leite da Silva, presidente da Santoro, através da qual Isabel dos Santos detém 
quase 20% do BPI, diz que a nova instituição terá uma administração portuguesa e independente 

O presidente da Santoro, em decla-
rações ao Diário de Notícias, justifi-
ca a proposta de fusão entre o BCP e 
o BPI como “uma alternativa cons-
trutiva” para criar o maior banco pri-
vado português, em resposta à OPA 
do CaixaBank sobre o BPI, “que não 
foi concertada connosco”. E adian-
ta: “É isso que queremos.” Mário 
Leite da Silva, o homem forte de Isa-

bel dos Santos para os negócios em 
Portugal, realça que à frente da nova 
instituição estará “uma administra-
ção profissional, portuguesa e inde-
pendente dos acionistas” e que es-
tes constituirão “um grupo finan- 
ceiramente robusto e estrategi- 
camente coeso”. O gestor adianta 
que o objetivo é “replicar no setor 
bancário o sucesso obtido no setor 

“Queremos criar o maior 
banco privado português”

● Nos últimos três anos, as escolas 
públicas deverão ter perdido perto 
de 40 mil professores, segundo esti-
mativas da Fenprof. Cerca de meta-
de saíram das escolas porque se re-
formaram, os restantes deixaram de 
ser contratados. PORTUGAL PÁG. 16

Escolas públicas 
perderam 40 mil 
professores 
desde 2011

EEDUCAÇÃO

Dono do grupo 
Lena suspeito 
de transferir 
milhões para 
contas suíças 
de Santos Silva

OPERAÇÃO MARQUÊS

● Joaquim Barroca, um dos admi-
nistradores e donos do grupo Lena, 
já terá sido identificado pelo Minis-
tério Público como o autor de várias 
transferências de milhões de euros 
para contas bancárias de Carlos 
Santos Silva na Suíça. Os movimen-
tos terão sido efetuados entre 2007 
e 2009, quando José Sócrates era 
primeiro-ministro. PORTUGAL PÁG. 13
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Sporting (2011-2013) esteve mais 
de 20 anos na PJ, dez como 

inspetor, tendo passado pelos  
departamentos de combate  
ao terrorismo e à corrupção 

das telecomunicações” com a fusão 
entre a Zon e a Optimus, que resul-
tou na NOS. “A empresa que resul-
tou é muito mais robusta do que 
aquelas que a integravam.” A fusão 
dará lugar a uma nova instituição 
que será “uma importante platafor-
ma para os negócios internacionais 
das empresas portuguesas”, asse-
gura. DN+ PÁGS. 4 E 5

Pereira Cristóvão 
escolhia as 

vítimas e usava 
líder da Juve Leo 

para as vigiar 
PORTUGAL PÁGS. 10 E 11

● A qualidade de vida dos lisboetas 
está a aumentar, diz a consultora 
Mercer, tendo  a capital subido dois 
lugares no ranking deste ano. Viena 
ganha às 230 cidades e Bagdad per-
de para todas. SOCIEDADE PÁG. 22

Vive-se com mais 
qualidade em 
Lisboa do que  
em Nova Iorque

RANKING

Mário Leite  
da Silva, 
presidente  
da Santoro 


