
Jornal de Leiria   Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 16,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 29637203 08-04-2010

A
publicação na revis-
ta Der Spiegelde notí-
cias sobre os proces-
sos judiciais em cur-
so em Portugal e na

Alemanha sobre as suspeitas de
corrupção, burla e falsificação
rodeando a compra de submari-
nos e em que o Estado português
é o principal lesado, levou ime-
diatamente o presidente da Comis-
são Europeia a mandar dizer que
não tinha tido “intervenção direc-
ta ou pessoal” na negociação do
contrato, além de participar na
decisão colectiva em Conselho de
Ministros. 

Dos processos Somague e Casi-
no já se conhece ao dr. Durão Bar-
roso este jeito de sacudir responsa-
bilidades; ainda que, neste caso, ao
sacudi-las, fique atascado na mais
diminuidora irresponsabilidade –
um primeiro-ministro que não quis
saber de como se fazia, como se
pagaria, a mais cara aquisição fei-
ta pelo seu país em décadas... Enfim,
o seu ministro da Defesa que se
defenda.... (e, com sorte, talvez con-
siga encontrar lá em casa, entre os
milhares de documentos fotoco-
piados que levou do Ministério, a
acta desaparecida do contrato das
contrapartidas e o contrato de lea-

sing onde se fixam as condições e
o prazo de pagamento pelo Estado
ao consórcio financeiro, engendra-
do pelo BES, que financiou a aqui-
sição dos submarinos.)   

Mas este é um processo que,
além de responsabilidade políticas
e criminais a nível nacional em
Portugal e na Alemanha, pode
implicar violação de normativo
comunitário - incluindo das regras
da concorrência, desde logo apli-
cáveis aos sectores industriais supos-
tos beneficiar das contrapartidas
dos submarinos. E pode questio-
nar a integridade e transparência
das contas que Portugal é supos-
to prestar a Bruxelas, respeitando
as regras do EUROSTAT. 

Em causa pode estar, também,
o cumprimento por Portugal das
directivas reguladoras das aquisi-
ções de equipamento de defesa,
promovidas pela Comissão e apro-
vadas pelo PE em 2009, que deve-
rão ser transpostas para a legisla-
ção nacional até 2011 e que exi-
gem a comunicação integral à
Comissão Europeia de todos os
dados relacionados com aquisições
de equipamento de defesa. Ora o
contrato para o fornecimento dos
submarinos foi assinado em 2004,
mas a entrega do primeiro só deve-

rá processar-se este ano e os paga-
mentos - se o contrato não for
entretanto denunciado ou rene-
gociado – passarão a fazer-se a

partir de 2011 por mais 12 anos,
ou seja até 2023, segundo se deduz
da Lei de Programação Militar.  

Todos estes elementos deveriam
levar o presidente da Comissão
Europeia a ordenar, sem demora,
o desencadeamento de uma inves-
tigação da Comissão Europeia ao
processo de aquisição de subma-
rinos em que é comprador o Esta-
do português e em que são ven-
dedoras empresas alemãs.  

Seria, antes de mais, um antí-
doto contra especulações sobre o
seu papel neste negócio enquan-
to primeiro-ministro: tudo espe-
lhar, face ao Der Spiegel. Seria,
também, uma boa maneira de aju-
dar a defender os interesses e recur-
sos do Estado português, quando
a crise e o PEC impõem medidas
de contenção orçamental drásti-
cas. Seria, ainda, uma forma de
ajudar toda a UE (Alemanha incluí-
da) a combater os esquemas opa-
cos e corruptos que têm caracte-
rizado as aquisições militares e de
incentivar o cumprimento das novas
Directivas reguladoras do merca-
do de equipamentos de seguran-
ça e defesa. Seria, finalmente, uma
boa maneira de a Comissão Euro-
peia auxiliar Portugal a resistir a
uma eventual “retaliação germâ-

nica”, esgrimida por aqueles (incluin-
do dois ex-CEMAs) que sustentam
que Portugal deve receber os sub-
marinos e amochar prejuízos e
ofensas, com o argumento de que
a denúncia do contrato seria uma
“afronta à Alemanha”. 

Armado de investigação comu-
nitária e da legislação europeia na
matéria, o presidente Durão Bar-
roso saberá fazer ver à sua apoian-
te e correligionária senhora Mer-
kel aquilo que os procuradores ale-
mães logo toparam: que os con-
tratos estão viciados por corrup-
ção, falsificações e burlas várias e
o grande lesado é o Estado portu-
guês. Acresce que a justiça e a
imprensa germânicas vêm demons-
trando que as empresas em causa
têm recorrido por sistema à cor-
rupção para lograrem contratos
destes em todas as latitudes, não
só em Portugal. Além de morali-
zador, o impacto poderia ter tam-
bém efeitos equilibradores relati-
vamente ao preocupante supera-
vit externo que a Alemanha vem
cultivando à custa dos deficits dos
seus parceiros da zona euro. E,
pelos vistos, à custa de exporta-
ções propulsionadas sistematica-
mente por subornos e esquemas
criminosos.  � 
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