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deAlcântara

Destinatário:

Ex.moSr.

Ministrodo Estado,dasFinanças

Presidente
daAssembleia
daRepública

Remeteuo GrupoParlamentar
do PSDumRequerimento
ao SenhorMinistrodo Estadoe dasFinanças
em 19 de Junhode 2008. Há maisde um ano por conseguinte.
Aconteceque o mesmoficou por
responder,
nãoobstantetodosos desenvolvimentos
quea matériasofreu,e queinfelizmente
confirmam
todasaspreocupações
queentãotivemosaocasiãodeexpressar.
Foi atravésda comunicaçãosocialquetomámosconhecimentode quefora assinadoem Abril de 2008 um
Memorandode Entendimentoentre o Estado portuguêse a concessionária,preconizando-sea sua
formalizaçãono prazomáximode 90 dias.

o GP-PSDpediude imediatoa apreciação
parlamentar
do diplomaentretantopublicadoquealteravaas
basesda concessãoprolongavao contratocoma concessionária
até 2042, ou seja7 anosantesde
terminara concessão,
perfazendo
umtotalde57anose semaberturadeconcursopúblico.
Estranhou-sea urgência,o procedimento
e as justificaçõespara a triplicaçãoda capacidadede
contentorização
quandoa utilização
dacapacidade
instalada
a nívelnacionalrondavaos50%,sendoque
o Portode Setúbaltinha apenas5% de capacidadeutilizada,tudo isto baseadoem previsõesde
crescimento
exponencial
poucorealistasagravadas
pelofactodeo mercadoviverjá umaretracçãocom
reflexostambémnotransporte
marítimo.

o Relatório
deJulhode 2009 do Tribunalde Contasnão deixamargemparadúvidasao referirna
conclusãoqueo referidocontrato"nãoconsubstancianemumbomnegócio,nemumbom exemplo,
parao SectorPúblicd'.A ausência
deconcursopúblicoé assinalada
comotendo"fragilizadoaposição
negocialdo concedentepúblico",queacabariapor"traduzirumaperdade valornãosó emrelação
ao contrato anterior, como, igualmente,no que toca às condiçõesiniciais estabelecidasno
MemorandodeEntendimentd'.
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Tambéma remuneração
contratualizada
que se alteroude 11% para 14%entreo Memorandode
Entendimento
e o Contratofinalqueclassificade "objectivamentedesproporcionad;i'acrescentando
que"a oportunidadeda celebraçãodestecontrato,faceà conjunturaeconómicae financeira é
objectivamentequestionávef'.
(ou)

Às críticasdo Tribunalde Contassomam-sealiás as da ControladoraFinanceirado Ministériodas Obras
Públicas-às quais alude-, e que respondiaigualmenteperanteo Ministrode Estado e das Finanças,
exactamentecom a missão de 'reforçar o controlo interno das finanças públicas', que salientava o
"acréscimode riscoassumidopelo Estadoprevistoe alertado",
Comoagravanterefira-seo factode o Estadoportuguêster já sidoaliáscriticadopelo mesmoTribunalde
Contas a propósitoda atitude pouco prudentena celebraçãoe gestão de ParceriasPúblico-Privadas,
matériana qualse teriacomportado"comoumanjinho".

Peranteas interrogações
e porquea aguardadarespostanuncachegou,o(s) deputado(s)abaixoassinado(s)
do GrupoParlamentar
do PartidoSocial-Democrata,
vem(vêm)requerera V. Exa.se digne
solicitaraoGovernoatravésdoMinistrodeEstado,dasFinanças
e da Economia,
e aoabrigododisposto
nasalíneasd) e e) do artigo1562da Constituição
Portuguesa
e da alíneae) do n.21 do artigo4.2do
regimento
daAssembleia
daRepública,
respostaà fundamental
questãojá antescolocadae queagorase
repete:

Querazõesdeordempolíticaeloueconómica
justificaram
a decisãodo Governode procederà
renegociação
do Contratode Concessãodo Direitode Exploração,em Regimede Serviço
Públicodo Terminalde Contentores
de Alcântaraao invésde optarpelo lançamentode um
ConcursoPúblico Internacionalque permitiriaa diversasentidadesprivadaspudessem
concorrer?

Paláciode SãoBento,23 de Julhode 2009.
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