
PS acusaCavaco Silva
de ignorar PPP naMadeira
Fiscalizar PR remeteupedido de intervenção dos socialistas
sobre as PPP rodoviárias para representante daRepúblicana região

LÍLIA BERNARDES

Cavaco Silva Presidente daRepú
blica remeteu na semanapassada
para representante da República
daMadeira IreneuBarreto a car
ta enviadapelogrupo parlamentar
do PSMadeira sobrea situaçãodas
Parcerias Público Privadas PPP
rodoviárias na região autónoma
dando conhecimento destadeci
são à direção da bancada socialis
ta O reenvio do documentoparao
Palácio de São Lourenço residên
cia oficial do representante irritou
o PSMadeira

OPresidentedaRepública sim
plesmente sacode mais umavez
a água do capote quando toca a
problemas daMadeira O casodas
PPPémaisumasituação escanda
losa Mas parece que ninguém
quer resolvernada ninguémquer
tomarumaposição firme Porisso
aregião autónomachegouaopon
to a que chegou quer em termos
políticos do exercício dademocra

cia quer na gestão dos dinheiros
públicos Quem paga a fatura de
tudo isto Osmadeirensesque co
meçamaperceberque afinal esta
é uma terra de ninguém disse ao
DN Carlos Pereira líderdo grupo
parlamentar

Parao economista o País preci
sava nesteperíododeprofunda cri
se de órgãosde soberania interve
nientes AMadeira temumGover

no em cacos o que exigiria uma
fiscalizaçãoapertadaporpartedes
sesórgãos Não tem reiterou

Nacartaháumareferência àCo

missão de Inquérito potestátiva
que o PSMadeira solicitou e está
emcursohámaisde 1 ano transfor
madanum passeiodos alegres de
responsáveis e governantes que
protegidos porumregimento in
constitucional pelamanipulação
damaioriae acoberturadescarada

do representante daRepública di
zemo que lhes apetece semqual
quer escrutínio públicoporque são
reuniões àportafechada numhá
bitojardinistade transformarago

vernação numa sociedadesecreta
Oraéprecisamente para o repre
sentante daRepúblicaqueCavaco
Silva remeteuo documento

OPS lembrava ainda queasPPP
rodoviáriasdaMadeira foramcria
dasnumcontextodeendividamen
to zero da região e exigiamuma fis
calizaçãoprofunda e rigorosa lem
brando que estas apesar de serem
empresas privadas conseguiram
transferir oprejuízo de 17milhões
deeuros de swaps contratualiza
dospor essas empresas parao erá
rio público revelando a criativida
de dos donos dasPPP e apermissi
vidadedo GovernoRegional nesta
matéria

Poroutro lado revelam os eleva
dos lucros das duas empresas
20milhões em2012 emcontra
partidacomos custos excessivos e
desproporcionais para os contri
buintes 120milhões de euros por
ano cercade2 4 doPIB daRAM

Emsíntese os custos anuais com
asPPP daMadeirapesamo dobro
doqueoscustos com asPPPnacio
nais l do PB

Por outro lado foram criadas
semconcursopúblico exigindo se
que os candidatosfossemsócios da
Assicom associação deindústriae
construção daRAM cujo presiden
te éolíderparlamentar do PSD Jai
meRamos
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