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Exmo. Senhor 

Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito aos 

programas relativos à aquisição de equipamentos 

militares   

Deputado Telmo Correia 

 

Na sequência do deliberado por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, os Deputados do 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentam, por esta via as seguintes   

 

 

PROPOSTAS DE EMENDAS E ALTERAÇÕES AO PROJECTO DE RELATÓRIO DA COMISSÃO DE 

INQUÉRITO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MILITARES: 

 

 

 Sendo certo que nas suas opções estruturais o projecto de Relatório apresentado no dia 3 de 

Outubro padece de vícios que, por deliberados, são incorrigíveis, em diversos outros pontos, o 

documento contém imprecisões porventura involuntárias.  

Os primeiros são abordados na Posição Comum de Deputados do PS, PCP e BE (“Relatório 

Viciado, Inquérito Inacabado”) que se dá por inteiramente reproduzido nesta sede.  

Quanto às imprecisões e erros - fruto, as mais das vezes, da vontade de retaliação política 

contra decisores não pertencentes do PSD/PP – são seguidamente assinalados, sem carácter 

exaustivo.  

Sendo acessível a todos os membros da Comissão a documentação que permite fazer as 

correcções necessárias, apresenta-se seguidamente uma contribuição para o eventual expurgo 

desse tipo de imperfeições. 



 
 

2 
 

 

I- PERGUNTAS NÃO RESPONDIDAS 

 

 

 

 

1 ) Qual a TAXA DE JURO EFECTIVA do SWAP ( sintético ) relativa ao financiamento dos Submarinos? 

Conforme Relatório do T.Contas N º 22/2012 -2 ª seção-proc. 46/ 2011 nas pág. 12-13 diz-se : Quanto à 
Capacidade Submarina o valor liquidado a pronto pelo MFAP em Dezembro de 2010 foi de € 1.001.000, 
sendo de € 833.000.000 (preço do equipamento) e de € 168.000.000 (encargos financeiros). Este cálculo está 
correcto face aos dados que foram fornecidos à Comissão? 
 
  
2 ) Qual foi o montante dos  Progress Payments (com respectivas datas , de que montante individual  e quais 
as taxas de juro intercalares  utilizadas ) ocorridos entre Setembro de 2004  e Maio de 2010 ? 
 
  
3 ) Qual o teor da Nota de Liquidação emitida em dezembro de 2010 correspondente ao valor final de € 
1.001.000? Qual a fundamentação desse montante constante da troca de correspondência entre o MDN e o 
MFAP/ SE Orçamento ocorrida no mesmo mês?  
 
  
4 ) Onde está o demonstrativo da evolução anual do custo global do SWAP dos submarinos  desde o seu 
início em Setembro de 2004 até à sua liquidação, com indicação de eventuais alterações do valor, por forma 
a evidenciar  que em nenhum momento temporal foi ultrapassada a taxa de juro anual implícita na LPM (que 
é de 5%). 
  
  
5 ) Onde está a troca de correspondência entre o MDN e o MFAP havida no 2 º semestre de 2010, que possa 
explicar a diferença entre o valor constante da LPM 1/2003 de 13 de Maio que é de € 983.124.000 e o valor 
final pago de € 1.001.000. 
 
 
  
6)  Quanto aos aviões C295 - qual o valor de acréscimo de custos motivado pela alteração da data-limite para 
a alteração do VBL ( + 15 meses ) e da alteração de 3 componentes que determinam o VBL?  (cfr. pág. 22 do 
Relatório do T. Contas n º 21/ 2011) 
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II- ERROS E IMPRECISÕES 

 

p. 17 – Deveria dar-se conta dos obstáculos ao sucesso da  inquirição decorrentes de duas 

ocorrências:  

a) a invocação do sigilo profissional de advogado para recusa de depor sobre factos cuja 

documentação só por essa via pode ser feita (por terem desaparecido os documentos) ;  

b) a recusa de depor por invocação da qualidade de estrangeiro (mesmo quando arguido em 

processo em curso na justiça criminal).  

São questões institucionais cuja relevância transcende a vigência da Comissão e que importa 

submeter aos órgãos da AR. O mesmo sucede quanto ao regime das CPI’s no quadro da 

cooperação judiciária internacional (estando equiparadas a autoridade judiciária, como se 

exerce em tempo o amplo espectro de competências que o MP, por exemplo, consegue já 

efectivar, com dificuldades embora?). A CPI viu frustradas todas as tentativas de obter 

documentos da Alemanha, tendo usado os que lhe foram transmitidos pela eurodeputada Ana 

Gomes, obtidos de fonte desconhecida. 

 

 

- p. 23 - O rol de documentos listado  no Ponto de Situação de documentos recebidos está 

incompleta. Deveria haver 3 listas:  

a) documentos não encontrados;  

b) documentos existentes em arquivo ainda não recebidos;  

c) documentos recebidos (com menção de data de pedido e data de recepção) 

 

 

- p.47 –  Escreve-se no projecto de Relatório: “Apesar dos constrangimentos referidos foi 

possível chegar a conclusões e recomendações que devem ser consideradas na condução de 
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futuros programas de aquisição do Estado português”. A expressão “constrangimento” 

significa  

pressão exercida sobre alguém; coação; coerção 

2. obrigação 

3. insatisfação; desagrado 

4. estado de quem não se sente à vontade; acanhamento; inibição; embaraço 

constrangimento In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. [Consult. 2014-10-
07]. 
Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/lingua-
portuguesa/constrangimento;jsessionid=SBXE0y-Tse-tW5OaPL4B4A__>. 
 
Nenhum dos significados capta com rigor os factos ocorridos: desaparecimento misterioso de 

documentos; impedimento político de diligências e aposta na lentidão burocrática para 

frustrar diligências aceites formalmente mas frustradas na prática. 

 

 
 
 p.47 Afirmar  freudianamente que “A Assembleia da República portuguesa cumpriu assim a 

sua competência constitucional de vigilância dos actos do Governo e da Administração” revela 

profunda má consciência, uma vez que ocorreu precisamente o contrário. 

 
 
 

p. 175 – Cita-se depoimento: (…) No princípio tivemos alguns problemas que nos obrigaram a 

reativar os Pumas durante um ano ou dois, já depois de termos extinto a esquadra, para 

colmatar um período de dificuldade de manutenção. Na realidade, o contrato de manutenção 

do EH-101 — e a negociação deste contrato decorre normalmente sob a égide da Direção Geral 

de Armamento e Infraestruturas — é um assunto que tem sido, nos últimos tempos, negociado 

— estamos na fase de renegociar todo o contrato.” 1 

A Declaração contém lapso (a testemunha faz a menção correcta noutra parte do 

depoimento). Propõe-se que seja referido esse facto em nota: Foi sob a égide da DEFLOC que 

                                                           
1
 Cfr. Ata da audição da CPIPRAEM, de 15 de Julho de 2014, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, Sr. 

General José Araújo Pinheiro, págs. 125-127. 

http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/constrangimento;jsessionid=SBXE0y-Tse-tW5OaPL4B4A__
http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/constrangimento;jsessionid=SBXE0y-Tse-tW5OaPL4B4A__
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ocorreu a negociação. A menção se mantida atingiria o DG do Armamento, cujo filho integrava 

os quadros da empresa interlocutora. 

 

  p. 177  O texto omite o essencial : Entre o início do mandato do XV Governo PSD/PP e a 

cessação de funções do XVI Governo PSD/PP (Março de 2005), as administrações da DEFLOC 

não desenvolveram diligências para concretização do contrato assinado em 21 de Dezembro 

de 2001 entre o Estado e a DEFLOC. 

 

 
 
p. 185 -  Não se refere que a  CPC (presidida nesse período pelo Dr. Brandão Rodrigues) entre 

Abril de 2002 e março de 2005 não desenvolveu diligências suficientes para nesse tempo 

tornar a lista de contrapartidas específica, facilitando o trabalho do decisor político. 

 
 
 
p. 187 – Gralha ou erro conceptual quando se escreve “Portanto, sendo certo que há uma 

comissão de três pontos(…). Trata-se de um “spread”.  

 
 
p.187 - O financiamento foi a 15 anos 

As Comissões reflectidas em pontos base são no montante de 20 pontos base (e não cem 

como referido, espelhando opinião indemonstrada da testemunha, que narra em causa 

própria). 

 

 

 

p. 187 - A garantia foi suportada pelo fornecedor e não pelo Estado. Os pontos base totais 

cifraram-se em 23. Espelha contaminação do Relatório por erro involuntário ou deliberado da 

testemunha.  

 

 

 

p. 188 – Contas  muito erradas. Para o efeito as Entidades Bancárias a quem eram enviadas 
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cartas-convite esforçavam-se por apresentar em termos de ALL-IN, “spreads “ baixos a saber:  

EH 101 Euribor + 23,0 Basis Points por intermédio do BPI (2/3 ) e CGD (1/3) em  Fevereiro de 

2002 e C-295 Euribor+ 12,2 Basis Points através da CGD ( 50 % ) e Barclays ( 50 % )  Estes 

spreads só foram possíveis porque o Banco de Portugal mantinha inalteráveis os rácios de 

solvabilidade dos Bancos, uma vez que os créditos detidos eram equiparados aos do Estado, 

portanto com cobertura de risco a 100%. (vide pontos 10 e 11 do depoimento escrito enviado 

à Comissão pelo ex-Secretário de Estado da Defesa e ex-Presidente da EMPORDEF José Manuel 

Mourato).  

 

 

 

p. 189-  Cita-se acriticamente a percentagem referida pela testemunha. A taxa verdadeira não 

foi 5% mas 4,2%, o que quando se lida com milhões releva bastante (pontos 1 e 2 do 

depoimento de J. Mourato). 

 

 

 

p. 190 -  O texto ladeia por completo um dos pontos em que a inquirição lançou luz sobre uma 

procedimento que indiciariamente favoreceu o consórcio de que fazia parte do BES. Omite-se 

o facto de a testemunha ter confessado que o spread proposto por esse consórcio excedia os 

28 bp all-in. Omite-se todos os factos confessados de porosidade entre o MDN e o consórcio, 

com transmissão de informação proprietária obtida nas relações Estado a Estado 

(Portugal/Grécia).  

 

 

 

p. 192- in fine -: Em Fevereiro de 2006 o Dr. Ayala recomendou ao Estado o leasing 

operacional do C295. O objectivo era registar apenas no momento do seu pagamento e não a 

totalidade do preço no défice dos anos em ocorreu a fabricação e entrega. Essa opção 

continuou a ser prevista na LPM 2003 e manteve-se até Março de 2006 (altura da mudança 

das regras do Eurostat). A importação acrítica de uma tese da testemunha é inaceitável e 

desprovida de fundamento.  
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p. 219 – A fonte não citada é o Relatório nº 28/2011 do T. Contas pág. 23: Todavia, na versão 

inicial o VBL era de 233,4 e o total dos alugueres era de 303,3 (note-se que havia saldos na 

LPM1/ 2003 no valor de 53,8 M €). Na versão de 31-03-2011 já com a LPM 4/ 2006 aqueles 

saldos desapareceram. Logo o VBL passou a ser 233, 4 +53,8= 287,2 porque foram financiadas 

todas as aeronaves. Assim o total dos alugueres passou a ser 303,3+70=373,3 

A diferença para os 390,3  (17 M €) referidos  foi porque o T. Contas utilizou a " previsão da 

Euribor a 6 meses com base nas taxas forward do dia 31-03-2011. Essa previsão não se 

confirmou (as taxas tiveram curva descendente e não ascendente).  

A diferença de 115 que o relatório refere na pág 219 são facilmente encontrados: 390,3--275,3 

(preço cash dos equipamentos sem juros).  Logo 115-17=98. Donde os juros são 303,3 -

233,4=70 98-70= 28 milhões de euros >>>>>que corresponde ao agravamento de juros devido 

ao aumento do spread. 

p. 283 – O texto cita acriticamente a claúsula  sexta do contrato de aquisição de submarinos  

cujo nº2 estipulou: “ Sempre que tenha havido cumprimento parcial relevante das obrigações 

de fornecimento de bens previstos no número anterior ou o Estado entenda que há 

probabilidade séria de o mesmo vir a ocorrer, pode prescindir da referida unidade e 

indivisibilidade em relação ao fornecimento de um ou de vários dos mencionados bens, 

isolados ou em conjunto, mediante comunicação escrita ao Fornecedor”.  

Não se equaciona nem analisa o facto de os dois submarinos terem sido fornecidos sem 

sobresselentes. Essa omissão custou ao Estado mais 49 milhões de euros.  

 

 

p. 297- A narração erige em verdade oficial  e logo branqueia um depoimento que 

autoresponsabiliza  a testemunha pela prática de um acto que fere regras básicas de 

contratação pública : “ Nesta fase, o consórcio vencedor apresentou algumas reservas quanto 

à interpretação da respectiva proposta.” Ora, a secretaria-geral, atendendo a que a escolha 

deste consórcio tinha recaído essencialmente sobre o menor preço apresentado na proposta 
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respectiva, foi assertiva no sentido de que a manutenção da sua condição como vencedor 

estava dependente da assunção de um preço inferior ao da proposta do finalista vencido, sob 

pena de recuperação do concorrente (….). 

 

 p.298 – é igual à 187, repetindo conteúdos. 

 

p. 299- é igual à p. 189.  

 

p.300-  Acolhe-se a narração de testemunha. “Para além deste leilão, fizemos uma BAFO – Best 

And Final Offer — com o objetivo de reduzir ainda mais os custos. Assim seleccionadas duas 

propostas supra referidas, foi solicitado a estes dois concorrentes uma Best And Final Offer, 

tendo resultado vencedora a proposta do consórcio Crédit Suisse First Boston, BESI, com 25 

pontos base”. 

 A narração per saltum omite uma das descobertas do inquérito que indicia vícios 

procedimentais graves confessados pelo ex-SG do MDN.  

 

 

p. 302 -  O projecto de relatório  cita a testemunha : “nós identificámos que poderiam vir a 

existir custos potenciais não incluídos no spread all-in, e que fariam ultrapassar a proposta do 

segundo concorrente. (…)”. 

Mas não extrai a conclusão necessária: o concorrente colocado em nº 1 ficou em nº2. A 

inversão de posição por contactos não documentados indicia violação de regras essenciais.  
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p. 326 –  Acolhe-se acriticamente  a descrição do ex-SG do MDN : “Nós fizemos inclusivamente 

um extenso relatório para o Ministério das Finanças, no final da operação, em que tem grande 

parte da minha intervenção aqui, mas num aspeto eu diria até mais institucional, e portanto a 

informação existia”.   

Ora os documentos recebidos pela CPI (assinados pela SubDirectora Orçamento Ana Leal 

com cc de Norberto Rosa e MF Manuela Ferreira  Leite ) limitam-se a validar o entendimento 

do Eurostat sobre o swap sintético, não opinando  sobre a operação em concreto. Os 

documentos com o teor mencionado pelo ex-SG não foram encontrados. 

 

 

p. 327- O Relatório cita o dr. Ayala : “Confirmo que no processo dos EH-101 o gabinete do Dr. 

Rui Pena, através de um assessor financeiro, fez consultas a um conjunto de bancos para saber 

qual ou quais ofereceriam as melhores condições. Confirmo isso.” (…)“Onde esses documentos 

estão ou, sequer, se há documentos, não sei”..  

A pista não foi explorada, mas o assessor em causa (Dr. José Ferreira Rodrigues) e o próprio 

ex-ministro têm seguramente todos os elementos. Não se registou qualquer episódio 

rocambolesco na negociação nem sumiço dos autos como ocorreu no auto-louvado “leilão 

bancário” pseudo-exemplar da equipa do Dr. Paulo Portas.  

 

 

p. 334 – Renova-se um juízo de censura às consequências da não celebração simultânea de 

contratos de aquisição e manutenção. Neste caso, ingnora-se o depoimento do Gen. Chambel 

sobre esse preciso tema.  
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p. 335 – Refere-se “Durante várias audições foi levantada por diversas vezes a questão da 

manutenção e dos sobressalentes, na sequência das várias críticas dirigidas à falta de um 

contrato de manutenção para os helicópteros EH-101”. 

 O juízo crítico é desprovido de lógica e tratamento igual: Há contrato de manutenção no caso 

dos EH101. A Marinha não tem contrato algum. Ou tal é censurável nos dois casos ou não é 

em nenhum! Um órgão de soberania não pode ter caprichos, nem filhos e enteados! 

 

p. 336 – Cita-se acriticamente a descrição do ex-SG MDN sobre o acréscimo de 64 milhões 

pago pelo Estado em 2004 : «Este acréscimo, em bom rigor, não podemos dizer que é de Abril 

para Setembro (…).  

Essa narração nada explica e não é questionada a negociação da cláusula que permitiu a 

penalização do Estado. 

 

 

p. 334-  Refere-se  que “ Durante várias audições foi levantada por diversas vezes a questão da 

manutenção e dos sobressalentes, na sequência das várias críticas dirigidas à falta de um 

contrato de manutenção para os helicópteros EH-101” . 

 A redacção branqueia o facto de a Marinha não beneficiar de qualquer contrato de 

manutenção para os submarinos (cinco milhões por cada até ao termo da vida de cada 

equipamento = 10 milhões X nº anos do ciclo de vida).  

 

 

 

 p. 336 : Onde está o Relatório Técnico da Marinha (MAF- Missão de Acompanhamento e 

Fiscalização) enviado ao Ministério da Defesa Nacional,  que possa eventualmente justificar o 

pagamento de cerca de 24 M € por atraso de Julho de 2010 a Dezembro de 2010?  
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p. 343/344/345 – Repete as páginas 300/301/302  

 

 

 

 

 

 Palácio de São Bento, 7 de outubro de 2014 

 

O Deputados Coordenador do GP PS na CPI 

José Magalhães 

 

 


