RICARDO MARTINELLI E AMIGOS
Antigo Presidente do Panamá e seus aliados próximos



Acusado de desviar US$100 milhões dos cidadãos
Violou direitos humanos fundamentais de crianças

Nos seus cinco anos como Presidente do Panamá, de 2009 a 2014, Ricardo Martinelli e o seu círculo
mais íntimo desviaram milhões de dólares de fundos públicos para os seus bolsos 1.
Decorrem agora mais de 200 investigações2 a supostos negócios corruptos que tiveram lugar
durante o seu mandato, estando o próprio Martlnelli no centro da investigação conduzida pelo
Tribunal Supremo do Panamá. As alegações3 que enfrenta vão desde abuso de informação
comercial privilegiada4, suborno5, apropriação indevida de fundos públicos, a abuso de poder e
escutas ilegais6.
Entre outros esquemas, Martinelli e os seus amigos são acusados de manipulação da atribuição de
recursos destinados ao maior esquema de bem-estar social do Panamá, o Programa Nacional de
Ajuda, através de concursos viciados e uso de empresas de fachada7.
De acordo com um resumo de relatórios de auditoria disponíveis, poderão ter-se perdido mais de
US$ 100 milhões de fundos públicos devido a corrupção8. Alega-se que esse dinheiro terá sido
usado para comprar mansões e iates de luxo9.
Este país é tido como um dos países do mundo onde existe mais desigualdade10, onde mais de 26%
da população vivia com menos de US$ 4 por dia em 201211. Se este alegado saque indiscriminado
atingiu tamanha escala, ele terá privado centenas de milhares de crianças e adultos desfavorecidos
do seu direito a serviços básicos12.
Investigações em curso em Itália também implicaram Martinelli em um escândalo de corrupção
envolvendo um fornecedor militar13 naquele país, de quem, alegadamente, o antigo presidente
panamiano e outros funcionários públicos terão recebido mais de US$ 20 milhões em subornos para
assegurar um contrato de US$ 250 milhões14.
Apesar da série de alegações potencialmente incriminatórias, até agora Martinelli evitou ser julgado
no Panamá e diz-se que está escondido15, possivelmente em uma residência luxuosa em Miami16,
fazendo amplo uso do Twitter17 para responder às acusações.
Vários antigos ministros e funcionários públicos estão igualmente a ser investigados por
envolvimento em esquemas de corrupção durante o mandato de Martinelli, e alguns estão
presentemente a responder às acusações, a partir da prisão18.
Enquanto membro do Parlamento da América Central (PARLACEN) 19 e presidente do partido político
Cambio Democratico20, Martinelli também goza de privilégios21 e imunidades que poderão adiar a
continuação da investigação e a eventual acção judicial, o que só poderá acontecer se ele voltar ao
Panamá – o país não prevê julgamentos in absentia.
Uma audiência sobre as escutas ilegais está agendada para dezembro de 201522, mas não se sabe
ao certo se Martinelli se apresentará a Tribunal 23. Testemunhas dizem que têm recebido chamadas
de pessoas próximas de Martinelli, o que as faz recear pela sua segurança e integridade física24.
Também há preocupações relativas à independência do Judicial no Panamá. O Judicial tem revelado
uma tendência consistente para a corrupção e a ineficiência25. O Relatório da Competitividade Global
2013-201426 afirma que a independência do Judicial do Panamá se encontra entre os mais fracos da
América Latina.
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