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Compras e obras
levam a buscas
CRIMES ©Suspeitasdecorrupçãoeparticipação económicaem
SÉRGIOA VITORINO

Supostas irregularidadesem procedimentos de
contratação pública da

Direção Geral da Autoridade
Marítimaentre 2012 e 2014 como
a concentração de convitespara
obras e serviços numúnico em
preiteiro levaram ontem uma
procuradorae diversos elemen
tosdaPJarealizarbuscasnaque
Ia entidade em Lisboa Foi
apreendida documentação e
computadores
OCMapurou que emcausaes

tão entreoutros factos apurados
numa auditoria da Inspeção de
Finanças quenumprojetode re
latório de janeiro de 2016 dava
conta que de 44 processos de
2012 analisados 38 86 4 no
valor de 1 6 milhões só conti
nhamconvitesaumaentidade
o que não propicia a obtenção

de propostas economicamente
mais vantajosas E 95 5 dos
200 procedimentos de 2013 fo
ram ajustes diretos com 109
convites a uma só entidade 2 4
milhõesdeeuros Orelatório re
fere que tal não é ilegalmas que a
opção de convite aum só forne
cedor deveria ser suficiente
mente fundamentada o que não
aconteceu Foi detetada ex

pressivaconcentração deproce
dimentos além do mais por
ajuste direto nalgumas empre
sas E algumas dessas tinhamo
mesmo sócio gerente o que
suscita legítimasdúvidas sobre a
transparênciados procedimen
tosadotadospelaDGAM des

creve a Inspeção Geral de Fi
nanças
AAutoridadeMarítimaconfir

mouaoCM diligências realiza
das pela PJ e que prestou todo
o apoio e informações nasbuscas
e afirma total disponibilidade
para colaborar comas autorida
des O Departamento Central
de Investigação eAção Penal es
clarece que não há ainda argui

dos e investigam se os crimes de
corrupção eparticipação econó
mica emnegócio AAutoridade
Marítimaconfirma que emcau
sa estão procedimentos decon
tratação pública O objeto das
buscas foioperíodo 2012 14 em
que o diretor geraleraovice al
mirante CunhaLopes vercaixa
mas a investigaçãodeverá anali
sardocumentos até 2019

Almirante sempre negou as suspeitas
ADGAM foi lideradapelo

vice almirante Cunha Lopes
entre 2010 e 2015 Foi exone

rado emjaneiro desse ano
por razões que aMarinha
mais tarde concretizou com
negócios suspeitos demi
lhões de euros comumem

preiteiro em adjudicações
diretas CunhaLopes sem

pre negou as alegações di
zendo nunca ter sido alvo de

qualquer investigação inter
naou doMinistério Público

Colocou umprocesso por di
famação contra o antigo
Chefe do Estado Maior da
Armada Macieira Fragoso e
o então chefe de gabinete
que serãojulgados este ano
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