
Tribunal 'trava'
ida de navio
para Açores
ESTALEIROS Auditoria à empresa
Atlânticoline explicará recusa irre-
vogável de negociar o Atlântiáa com
Estaleiros de Viana. ATUALPÁG.2



Alerta do TdC terá levado
a rejeição do 'Atlântida'
Negócios. Auditoria, em que a atual PGR era a representante do Ministério Público, responsabi-
lizava financeiramente gestores da Atlânticoline que aprovaram algumas das alterações ao navio
MANUEL CARLOS FREIRE

O Atlântida foi transferido dos Estaleiros de Viana para o cais do Arsenal do Alfeite em 20 1 1

Críticas do Tribunal de Contas
(TdC) aos responsáveis da empre-
sa açoriana Atlânticoline, alguns
deles sujeitos a "responsabilidade
financeira sancionatória", podem
explicar a irrevogável rejeição dos
navios AtlântidaeAnticlonecons-
truídos pelos Estaleiros Navais de
Viana do Castelo (ENVC).

Este entendimento, sobre uma
decisão que continua a suscitar in-
compreensão, é admitido num re-
latório do Centro de Engenharia e

Tecnologia Naval do Instituto Su-

perior Técnico (IST), de agosto de

2009, e a que o DN teve agora aces-
so: "A intransigência do armador [a
Atlânticoline] pode estar relacio-
nada com o relatório do TdC rela-
tivo à auditoria" à empresa, "no

qual são questionadas as altera-
ções correspondentes aos adita-
mentos feitos aos contratos" dos
dois navios "e os encargos adicio-
nais [de 1 1,2 milhões de euros] as-
sumidos pelo armador."

Um dado talvez relevante para
fundamentar esta justificação resi-
de no intervalo de tempo que me-
diou entre a aprovação do relatório
do TdC (19 de março de 2009) e a
denúncia dos contratos por parte
da Atlânticoline: 20 dias (9 de abril
de 2009). Os documentos tinham
sido assinados em setembro de
2006, pelos valores de 39,950 mi-
lhões de euros para o Atlântida e

9,950 milhões para o Anticiclone.
A recusa da Atlânticoline - e do



Governo dos Açores, pois o arma-
dor é uma empresa pública - em
negociar a aceitação daqueles dois

ferries, destinados a garantir as li-
gações marítimas interilhas, resul-

tou numa "machadada de 70 mi-
lhões de euros" (cerca de 40 mi-
lhões devolvidos ao armador e 30
milhões de prejuízo na constru-
ção) para o estaleiro, repetiu há
dias Vicente Ferreira, numa au-
diência parlamentar.

Segundo o relatório do IST,
"apesar de [aAtlânticoline] formal-
mente ter razão quando pede a re-
solução do contrato por incumpri-
mento da velocidade mínima con-
tratual, não se pode deixar de
estranhar a sua indisponibilidade
para procurar uma solução nego-
ciada", quando está em causa "uma

diferença de 1,5 nós que não será
muito relevante para as pequenas
distâncias entre ilhas", observaram
os autores, Carlos Guedes Soares e
Manuel Filipe Ventura - estranhe-
za esta reafirmada há dias, entre
outros, pelo presidente do acionis-
ta único dos ENVC, Vicente Ferrei-
ra {ver página 4 7).

Este relatório do IST, assim co-
mo o elaborado meses antes (abril
de 2009) por um assessor da admi-
nistração da holdingEmpordef,
Luís Filipe Xavier Cabrita {ver texto
em baixo) , destinou-se a analisar o

processo de construção dos ferries
pelos ENVC, procurando com-
preender os problemas surgidos

ao longo do tempo e as suas causas
- fazendo ainda o primeiro faz

múltiplas recomendações.
O Tribunal de Contas concluiu em
março de 2009 -num processo em
que a representante do Ministério
Público era a agora procuradora-
- geral da República, Joana Mar-
ques Vidal - que a maioria das alte-

rações propostas não podiam ser

juridicamente qualificadas como
"trabalhos amais".

Daí resultou um "sobrecusto na
ordem dos 6,5 milhões de euros"
- 16,3% sobre o valor do contrato -
para o Atlântida (mais camarotes,
instalação de um segundo impul-
sor de proa, melhorias de diversos

espaços e introdução de novos); e

"de 4,7 milhões" - 47,2% sobre o
valor da adjudicação - no caso do
Anticiclone (rearranjo da área ha-
bitacional, substituição do sistema
de propulsão, instalação de estabi-
lizadores, aumento do navio e da

potência instalada) .

O Tribunal de Contas, num se-

gundo relatório (em dezembro de
2009), lembrou que "as autoriza-
ções de modificação [feitas nos na-
vios] , por não serem enquadráveis
no regime de trabalhos suplemen-
tares, foram tipificadas como infra-

ções financeiras de natureza san-
cionatória e imputadas" aos admi-
nistradores da Atlânticoline que as

autorizaram - os quais "pagaram
voluntariamente" as multas.

Cronologia
de relatórios
Atlânticoline rejeita Atlântida e
Anticiclone2o dias após Tribunal
de Contas questionar decisões

que implicaram um acréscimo
de 1 1,2 milhões de euros aos va-
lores constantes dos contratos

19 de março de 2009

> O Tribunal de Contas (TdC) reco-
menda aAtlânticoline "respeitar
integralmente as disposições le-
gais aplicáveis à realização de des-

pesas públicas (...) , observando a
disciplina dos comummente de-
nominados trabalhos a mais".

9 de abril de 2009

> AAtlânticoline rescinde o con-
trato com os ENVC e informa que
"não rececionará o navio, seja por
via da receção provisória contra-
tualmente prevista seja por via da
proposta de comodato" (emprés-
timo grátis) do Atlântida.

agosto de 2009

> O IST admite que "a intransi-
gência" da Atlânticoline "pode
estar relacionada com o relató-
rio do TdC" que questiona "as

alterações" propostas "e os en-
cargos adicionais assumidos".



Críticas e atenuantes dos ENVC
relatórios Os atrasos e dificulda-
des que marcaram a construção
dos navios AtlântidaeAnticiclone,
pelos Estaleiros de Viana, foram
objeto de dois relatórios em 2009

para se perceber porque ocorre-
ram e quais as causas.

Além do relatório mais técnico e

exaustivo do Instituto Superior Téc-
nico [ver texto principal), de agosto
de 2009, Luís Filipe Xavier Cabrita
- enquanto assessor da administra-

ção da Empordef- elaborou outro
em abril com conclusões seme-
lhantes: o estaleiro aceitou prazos
de entrega irrealistas; não validou
tecnicamente o projeto básico de

construção e desenvolvimento dos

navios, feito por uma empresa rus-
sa sem experiência naquele tipo de

construções; aceitou as previsões
de comportamento dos navios com
base em testes (e nem todos foram
feitos) do instituto russo Krylov, uns
errados e outros feitos a partir de
um modelo de navio diferente;
aprovou as alterações feitas pela
Atlânticoline sem ter em conta as

implicações na velocidade, pesos
ou estabilidade (entre outros parâ-
metros) dos navios.

Carlos Guedes Soares e Manuel
Filipe Ventura (autores do relatório
do Técnico) reconhecem, contudo,

haver "atenuantes" para as deci-
sões dos estaleiros. Eis duas delas:
"Não é normal os projetistas apre-
sentarem projetos com deficiên-
cias muito grandes" pelo que "te-
rão aceite como bom o projeto
apresentado pelo armador para a

celebração do contrato"; "Dado
que o armador forneceu o projeto
básico, concordou" com os moto-
res "a colocar no navio e acordou
com o arranjo geral do navio após
alterações, o estaleiro terá tido a
ilusão" de que aAtlânticoline "acei-
taria o resultado dessas decisões

parciais, nomeadamente a veloci-
dade das provas".

CONSEQUÊNCIA

Navegar menos 1,5 milhas por hora

> O principal argumento invo-
cado pela Atlânticoline para
rejeitar o Atlântida diz respei-
to à velocidade do navio, infe-
rior em cerca de 1 ,5 nós ao
contratualmente definido. Em
termos práticos, esse valor
corresponde a navegar menos
uma milha e meia (2,4 quiló-
metros) por hora à velocidade
máxima. Tomando como
exemplo a distância aproxi-
mada de 3 18 milhas (512qu-
ilómetros) entre Ponta Delgada

(a leste do arquipélago dos

Açores) e Santa Cruz das Flores
(a oeste) , aquela diferença de
velocidade- 16,5 nós em vez
de 1 8 - corresponde a um
acréscimo de tempo na ordem
da hora e meia. Para os autores
do relatório do Centro de

Engenharia e Tecnologia Naval
do Instituto Superior Técnico,
navegar amenos 1,5 nós por
hora "não será muito relevan-
te para as pequenas distâncias
entre ilhas" dos Açores.


