
"A opacidade é refúgio
de favoritismos e corrupção
- O Ministério da Economia consi-
dera a execução das contraparti-
das confidencial. É um retrocesso
em matéria de transparência?
- No atual contexto, em que ain-
da existe um montante elevado
de contrapartidas para serem
executadas, esta decisão repre-
senta um retrocesso em matéria
de transparência.
- 0 Governo está a travar o escru-
tínio do País sobre a sua ação nes-

sa matéria?
- O Governo não tem o direito de

esconder essa informação do pú -
blico, não só porque priva os ci-
dadãos de escrutinarem a [sua]
atuação num segmento impor-
tante da sua política económica,

como também prejudica o bom
desempenho do mercado co-
mum e das regras europeias em
matéria de contratação pública.
A opacidade na contratação pú -
blica é refúgio de favoritismos,'
clientelismos e de corrupção.
- Como se explica que os gover-
nos não façam cumprir os contra-
tos de contrapartidas?
- Por ignorância, porque desco-
nhecem a importância destes in-
vestimentos para a economia, ou

por interesse, o que significa que
se sabe à partida que a capacida-
de de cumprimento desses con-
tratos é nula, o que é extrema-
mente grave e levanta todo o tipo
de suspeitas. ¦

Luís de Sousa é professor no
Instituto de Ciências Sociais
e defende mais transparência
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DEFESA FAZ ENCOMENDA
ÀNOVABASE ASecreta-
ria-Geral do Ministério da De-

fesa adjudicou, por concurso

público, à Novabase a com-

pra de licenciamento de

software por 344 902 euros.

Segundo o portal da Despesa
Pública, o contrato foi feito
em 3 de dezembro de 2013
com um prazo de execução
de 30 dias.

VIGILÂNCIA CUSTA MAIS
DE9SMILEUROS Nofi
nal de 2013, a Secretaria-Ge-

ral do Ministério da Defesa

adjudicou, por concurso pú-
blico, ao Grupo 8 - Vigilância
e Prevenção Electrónica um

contrato de serviços de se-

gurança e vigilância para o

Centro de Dados de Defesa

novalorde9s27seuros.A

execução é de dois anos.

AJUSTE DIRETO ACIMA
DE UM MILHÃO DE EUROS

Em 12 de dezembro de

2013, a Secretaria-Geral do

Ministério da Defesa adjudi-

cou, por ajuste direto.àSap
Portugal a aquisição de ser-

viços de manutenção e as-
sistência pós-venda de licen-

ças no valor de 1 043 848 eu :
ros. 0 prazo de execução do
contrato é de um ano.

TRABALHO JURÍDICO
CUSTA 45 MIL EUROS

Em 15 de novembro de

2013, a Secretaria-Geral do

Ministério da Defesa adjudi-
cou, por ajuste direto, ao ad-

vogado Castanheira Neves

um contrato de aquisição de

serviços no valor de 45 mil

euros. Segundo o portal da

Despesa Pública, o prazo de

execução é de 30 dias.


