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Comissão de Inquárito

Processo de Construgäo dos navios Atlanti

Apas a audicao do Secretério Regional da Economia, em sede da Comissão

Parlamentar de Economia, persistem muitas dóvidas relativamente ao

processo de construcao dos navios Atlentida e Anticiclone encomendados

pelo Governo Regional ao Estaleiro Naval de Viana do Castelo (ENVC).

Considerando que:

1. Estão em causa investimentos superiores a 60 milhOes de euros, dos

quais foram jã pagos ao ENVC cerca de 32 milhOes de euros;

2. Depois do anancio da rescisâo do contrato relativo ao navio Atlantida,

e accionadas as garantias bancarias, o ENVC apresentou uma

Providencia Cautelar para inviabilizar a pretensão da Regiao de

receber os montantes ja pagos;

3. No RelatOrio da Auditoria do Tribunal de Contas a Atlanticoline, sao

identiflcados inUmeros erros na gestäo contratual deste processo,

afirmando inclusivamente aquele tribunal que, no caso do navio

Atlantida, o "comportamento da Atlanticoline. S.A. equivale a uma

desresponsabilizagäo da ENVC, S.A. (Estaleiro Naval de Viana do

Castelo), pela regular e tempestiva execugão do con trato, por

en tender que a responsabilidade era apenas imputivel, a montante,

aos fomecedores; e a jusante, ao praprio dono da obra";

4. Na audicao ao Secretario Regional da Economia nao foram

esclarecidas diversas questOes relacionadas corn a contratagão da

empresa SCMA por ajuste directo. Esta empresa, considerada pelo

Governo Regional como especialista, foi contratada para elaborar a

MernOria Descritiva e Arranjo Geral dos navios Atlantida e Anticiclone,
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mas funcionou apenas como empresa intermedieria, pois procedeu

subcontratagão daqueles trabalhos a outra empresa - a Petrobalt;

5. Näo foi igualmente explicado porque razão a fiscalizagào da

construgäo dos navios foi adjudicada a mesma empresa - SCMA -

quando é totalmente desaconselhado que a fiscalizagäo seja realizada

pela empresa projectista;

6. Subsistem clOvidas sobre as razOes que levaram a Atlantic°line a

acrescentar 7 aditamentos ao contrato (4 do Atlentida e 3 do

Anticiclone), as quais podem estar relacionadas corn a deflciente

ponderag5o, por parte do Governo Regional, quando as

caracteristicas e valencias dos navios contratados;

7. NA° foi esclarecido se os problemas de estabilidade dos navios

Atlentida e Anticiclone tern origem nas pegas concursais fornecidas

pela Atlenticoline (MemOria Descritiva e Arranjo Geral), porquanto o

Governo Regional e a Atlantic°line tern versOes diferentes. Enquanto

a Atlantic°line refere no contraditOrio ao anteprojeto do Relatario do

Tribunal de Contas que a "prorrogagão do prazo contratual de

entrega do navio [Ant/dc/one] se deveu a necessidade corn que o

ENVC se deparou de introduzir alteragóes pro fundas a MemOria

Descritiva e ao desenho de Arranjo Geral do Navio Anticiclone, para

suprimento de erro constante do Anteprojecto, patenteado pela

Atlanticoline no procedimento pre-contratual e que este erro tera

impossibilitado a realizacão do Projecto de Construcao desenvolvido

pelo ENVC em con formidade corn as pecas fomecidas, por forga da

impossibilidade de, corn as especificagOes tecnicas ali con tidas,

garantir a estabilidade do navio de acordo corn os requisitos minimos

estabelecidos", o Secretario Regional da Economia afirmou na

Audig5o que os problemas de estabilidade tiveram origem no projecto

de construgao elaborado pelo ENVC;

8. N5o foi esclarecido em que momento foram conhecidos os problemas

de estabilidade do navio Atlentida, porquanto, ao contrario do que
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afirmou o Secretario Regional da Economia, que indicou a data de

Agosto de 2008, a l a comunicagão do IPTM sobre assunto é feita no

final de 2007;

9. Nao foi esclarecido porque razao, so em Setembro de 2008, 1 ano

ape's a l a comunicagão do IPTM, o Governo Regional solicita urn

estudo aos problemas de estabilidade do Atlantida a empresa DNV,

cujo relatOrio conclui que o software de calculo da estabilidade dos

navios continha erros;

10.Não foi esclarecido qual o procedimento que o Governo Regional vai

adoptar relativamente ao navio Anticiclone, contratado inicialmente

com 60 metros e que viu a seu comprimento aumentado ern 11

metros para tentar remediar os problemas de estabilidade;

Corn base em todas as dOvidas e nos atropelos as regras besicas de gestão

de contratos, referidos no RelatOrio do Tribunal de Contas, os Grupos e

Representag'Oes Parlamentares subscritores entendem que é urgente o

esclarecimento total de todo o processo de construgao dos dois navios.

Assim, e nos termos da alinea d), do n. 0 1, do artigo 31. 0 do Estatuto

Politico-Administrativo da Regiao AutOnoma dos Agores, os Grupos e

RepresentagOes Parlamentares subscritores apresentam o seguinte projecto

de resolugão:

1. E constituida uma Comissào de Inquerito, destinada a averiguar

as reais razOes que provocaram as muitas anomalias verificadas, ate ao

momento, quanto a construgao do navio Atlantida e do 2 0 navio de 60

metros, e recensear procedimentos adequados para defender os

efectivos interesses da Regiao, no ambito do contrato em vigor.

2. Esta Comissâo tern como objectivo determinar:

• Apurar os criterios, responsabilidades politicos, tecnicas e fmanceiras,

colectivas e pessoais, para a adjudicagao a empresa que elaborou o

arranjo geral e o ante-projecto e/ou projecto dos dois navios.
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• Apurar as responsabilidades politicas, tecnicas e financeiras,

colectivas e pessoais, da execugäo das responsabilidades contratuais

para a elaboragão do arranjo geral do ante-projecto e/ou projecto

dos dois navios.

• Apurar responsabilidades politicas, tecnicas e financeiras, colectivas e

pessoais, quanto a qualidade e aos termos do arranjo geral do ante-

projecto e/ou projecto e do caderno de encargos, destinado ao

concurso para a construgao dos navios denominados "Atlentida" e

"Anti-ciclone".

• A efectiva execugäo de todas as responsabilidades contratuais de

cada urn dos outorgantes dos contratos celebrados para a elaboragao

dos projectos de construgao dos dais navios;

• As responsabilidades extra-contratuais de cada parte, os aditamentos

ou as alteragees aos termos contratuais assumidas pelos

outorgantes, que implicaram eventual diminuigao de obrigagees dos

prestadores de servigo ou fornecedores, corn redugao do objecto do

contrato ou sua alteragão;

• Quais as acgOes concretas que tern sido realizadas pelo Governo

Regional, no sentido da defesa dos interesses da Regiao Autenoma

dos Agoras;

• Quais as diligencias efectuadas pelo Governo Regional junto dos dois

outorgantes, de modo a acompanhar e a fiscalizar a execugao do

contrato em vigor, assegurando a qualidade da execucao dos navios;

• Apurar todas as incidencias da execugao do contrato, ocorridas ate ao

presente, bem como todas as que entretanto vierem a surgir na

decorrencia e em consequencia dos preprios trabalhos da Comissão

de Inquerito;

• Apurar, corn pormenor, os fundamentos/criterios para a selecgao dos

responseveis pela construgao, pelo arranjo geral e o ante-projecto;
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• Identificagão das eventuais deficiencies e responsabilidades pelas

mesmas no projecto e construgao dos navios.

• A natureza, contealo, Ambito, extensào e forma da relagão

estabelecida entre o Governo Regional dos Agores, em particular

atraves do Secreted() Regional da Economia, e a Atlantic°line, SA,

durante a fase pre-contratual e contratual dos procedimentos

destinados a aquisigao dos projectos e construgào dos dois navios.

3. A designagäo nominal dos deputados que integram a Comissào

deve ser efectivada no prazo meximo de 15 dias a contar da data de

apresentaggo do presente requerimento;

4. As reuniaes, diligencias e inquirigOes realizadas pela Comissào

são sempre gravadas, salvo aquelas que sejam destinadas a questOes de

mero expediente;

5. As reuniOes da Comissao assumem uma natureza 'Dance

sempre que o inquirido ou depoente manifeste interesse na respective

publicidade ou a Comissào assim o delibere.

6. A Comissão de Inquerito deve apresentar o seu relaterio final

ao Plenerio no prazo de 180 dias a contar da data da tomada de posse

dos membros que a comptiem, findo o qual a comissao é extinta;

7. 0 related° final da ComissAo de Inquerito deve ser,

obrigatoriamente, publicado no Diério das Sessties e remetido, pelo

Presidente da Assembleia Legislative da Regi5o Autenoma dos Acores,

ao Tribunal de Contas e ao Ministerio PUblico;

8. 0 relaterio final da Comissão de Inquerito deve conter a

transcrigeo das gravagties referidas no n. 0 5, o questionerio, se o

houver, o relato das diligéncias efectuadas, as conclusOes do inquerito

corn os respectivos fundamentos e o sentido de voto de cada membro da

Comissão bem como as declaragOes de voto escritas;
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9. Do relatOrio final da Comissão de Inquerito devere ser
elaborado urn documento que sucintamente dé a conhecer publicamente
as respectivas conclusties;

10. A Comissào de Inquerito referida no n. 0 1 deve ser
proporcionalmente constituida, corn 13 Deputados, 7 dos quais eleitos
pelo PS, 2 pelo PSD, 1 pelo CDS/PP, 1 pelo BE, 1 pelo PCP e 1 pelo PPM.

Horta, 7 de Julho de 2009.
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