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Estrasburgo, 18 de Maio 2017

Senhoras Comissárias,
A 16 de junho de 2015, enviei uma carta à Comissão, dando conta da decisão do Governo Português
de 28 de Maio de 2015 de adjudicar, por ajuste direto, a construção de dois-navios patrulha oceânicos
à sociedade West Sea do Grupo Martifer (empresa que ganhou o concurso para a subconcessão dos
Estaleiros Navais de Viana do Castelo), levantando questões de compatibilidade com o direito
europeu da concorrência (auxílios estatais) e do mercado interno (contratação pública). Na resposta
da Senhora Comissária Elzbieta Bienkowska de 31 de julho de 2015, foi-me dado a conhecer que a
Comissão não estava ao corrente dessa decisão do Governo Português, e que os serviços da Comissão
iriam examinar a questão e, caso fosse necessário, tomar as medidas adequadas.
Gostaria, assim, de inquirir sobre as conclusões da análise efetuada pelos serviços da Comissão a esse
respeito, e sobre que medidas foram eventualmente tomadas.
Por outro lado, a imprensa portuguesa noticiou, em Março de 2017, que a extinção oficial dos
Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) continua num impasse, visto que a empresa petrolífera
venezuelana PDVSA recusa que a construção de asfalteiros, encomendada aos ENVC, passe para a
Empordef (empresa pública portuguesa). Segundo os relatos da imprensa, esse impasse impede a
extinção dos ENVC, aprovada há mais de três anos, e que o Governo anterior apresentou como
colocando ponto final no diferendo com a Comissão Europeia, que continua a exigir a devolução ao
Estado de 290 milhões de euros de auxílios estatais dadas aos ENVC.
Gostaria, por isso, de obter informação atualizada sobre o processo de extinção dos ENVC, e, também
do estado do processo sobre auxílios estatais ainda em curso na Comissão Europeia relativo aos
ENVC.
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