
Banca exige indemnização
à IP pela Algarve Litoral
BPI, Caixa Geral de Depósitos, Santander e Société Générale, que financiaram a subconcessão
rodoviária, avançaram para tribunal contra a infraestruturas de Portugal.



A IP recorreu ao Constitucional da recusa de visto ao contrato da subconcessão Algarve Litoral, que inclui a requalificação da EN I2S.
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Banca exige indemnização
à IP pela Algarve Litoral
BPI, Caixa Geral de Depósitos, Santander e Société Générale, que financiaram a subconcessão
do Algarve Litoral, "chumbada" pelo Tribunal de Contas, avançaram para tribunal
com uma ação de indemnização contra a Infraestruturas de Portugal e seus administradores.
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Os
quatro bancos

que financiaram a
subconcessão ro-
doviária do Algarve
Litoral, cujo con-

trato alterado foi chumbado pelo
Tribunal de Contas (TdC), avan-

çaram com uma ação de indemni-

zação contra a Infraestruturas de

Portugal (IP) e os administrado-
res da empresa. A ação interposta
no Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Almada no final de julho é

encabeçada pelo BPI, mas inclui
os restantes financiadores daque-
la subconcessão, que são a Caixa
Geral de Depósitos, o Santander
e a Société Générale.

No relatório e contas do pri-
meiro semestre, a empresa lidera-
da por António Laranjo faz refe-
rência à ação proposta pelos ban-
cos financiadores, que já teve de

contestar até ao final de setembro.
No entanto, ao Negócios, a IP es-

cusou-se a quaisquer comentários.

Em causa, nesta ação, estáuma

alegada falta de prestação de infor-

mação porparte da empresa públi-
ca sobre o entendimento do Tribu-
nal de Contas relativamente a este

contrato, nomeadamente a expli-
citação dadecisão de "indeferimen-
to liminar" ao pedido de visto.

Em junho do ano passado, o

TdCrecusouovistoprévioaocon-
trato alterado da Algarve Litoral,
tendoemmaiodeste ano rejeitado
o recurso interposto pela IP. No re-
latório e contas do primeiro semes-

tre, a empresa explica que "no en-
tendimento do Tribunal de Contas
os contratos renegociados contem-

plavam a inclusão nos pagamentos
futuros, a efetuar às subconcessio-

nárias, das designadas 'remunera-

ções contingentes', que aquele tri-
bunal entendeu anteriormente, na

sequência de uma auditoria reali-
zada em 2011, que não seriam de-
vidas às subconcessionárias". Ra-
zão, acrescenta, porque "nunca fo-

ram aceites ou pagos pela empre-

sa, muito embora constassem
dos respetivos caso base, que
constituem anexos aos contra-
tos de subconcessão". Com a
decisão do TdC, o entendimen-
to é que o contrato em vigor éo
de 2010 e não o contrato alte-
rado que reduziu o seu objeto.

Por isso, a ação dos bancos
é apenas mais um litígio que a
IP enfrenta por causa deste
contrato. No início de setem-

bro, a concessionária Rotas do

Algarve litoral (RAL) avançou
com uma ação arbitrai contra
a IP para ver reconhecido o di-
reito legal à resolução do con-
trato, o qual considera inviável

depois do chumbo do TdC.
Neste caso, a subconcessioná-

ria, que tem como acionistas o

grupo Elevo (42%), Conduril
(24%) e Tecnovia (34%),
avançou com um pedido prin-
cipal e um pedido subsidiário.

No primeiro, reclama que
a empresa pública tome posse
da subconcessão, que integra a

requalificação da EN 125, e
aceite a rescisão do contrato,
pagando uma indemnização
de mais de 445 milhões de eu-
ros. Caso o tribunal venha a en-
tender que a RAL não tem di-
reito a rescindir o contrato, a
concessionária solicita-lhe o
reconhecimento do direito à

reposição do equilíbrio contra-
tual através da redução do con-
trato. Nesse sentido, defende

que a readaptação seja feita em
termos equivalentes ao previs-
to no contrato alterado de 2017
e que, com isso, lhe sej a atribuí-
da uma compensação num to-
tal de 215 milhões de euros.

Arbitragem avança
Neste processo, a IP tem até ao
dia 4 de novembro para apre-
sentar contestação, segundo a

própria refere nas contas do se-

mestre. O Negócios sabe que
quer a empresa pública quer a
RAL já indicaram os árbitros

paraoprocessode arbitragem.
A IP indicou Paulo Otero, pro-
fessor catedrático da Faculda-
de de Direito de Lisboa, en-
quanto a RAL indicou Manuel



Carneiro da Frada, professor
universitário com percurso
académico nas faculdades de
Direito de Lisboa e do Porto. ¦

éé
Em 17 de julho
de 2019 a
subconcessionária
apresentou pedido
para a declaração
de resolução
do contrato
de subconcessão
[da Algarve Litoral]
(...), que não tendo
sido aceite levou ao
desencadeamento
pela
subconcessionária,

no início de
setembro, de um
processo arbitrai
contra a IP.

Por outro lado,
as entidades
financiadoras
interpuseram ação
de indemnização.

[A IP] recorreu da
decisão [de recusa
de visto ao contrato
alterado da
Algarve Litoral]
para o Tribunal
Constitucional,
aguardando o
respetivo desfecho.

No que se refere

aos contratos
de subconcessão
alterados do Baixo
Alentejo,
Pinhal Interior
e Transmontana,
os mesmos foram
novamente
submetidos ao
Tribunal de Contas
e (...) não estão
sujeitos [a visto].
AUDITORA RCA
Ênfase no relatório de revisão
limitada às demonstrações
financeiras condensadas
consolidadas
de 30 de junho de 2019

Litígios motivam
ênfase do auditor
nas contas semestrais

A auditora RCA faz chamada de atenção nas
contas da IP para o processo arbitrai movi-
do pela subconcessionária e para a ação
de indemnização interposta pelos bancos.

Os litígios resultantes do chum-
bo do Tribunal de Contas (TdC)
ao contrato alterado da subcon-

cessão do Algarve Litoral moti-
vam uma chamadade atenção da
auditora RCA - Rosa, Correia e
Associados no relatório e contas
da Infraestruturas de Portugal
(IP) do primeiro semestre.

Na ênfase, que consta do re-
latório de revisão limitada de de-

monstrações financeiras con-
densadas consolidadas a 30 de

junho de 2019, a auditora faz re-
ferência quer ao processo arbi-
trai movido pela Rotas do Algar-
ve Litoral (RAL) contra a IP,
quer à ação interposta pelas en-
tidades financiadoras, cujos pra-
zos de contestação estavam en-
tão ainda a decorrer.



"Eml3dejulhode2ol9,a
subconcessionária apresentou
pedido para a declaração de re-
solução do contrato de subcon-

cessão, nos termos da lei aplicá-
vel, que não tendo sido aceite le-
vou ao desencadeamento pela
subconcessionária, no início de

setembro, de um processo arbi-
trai contra a IP", afirma a RCAna
chamada de atenção nas contas
da empresa, acrescentando que,
"por outro lado, as entidades fi -
nanciadoras interpuseram ação
de indemnização".

A auditora lembra ainda que
a IP recorreu da decisão de recu-
sa de visto do TdC para o Tribu-
nal Constitucional, "aguardando
o respetivo desfecho".

De acordo com o relatório e
contas de junho, no primeiro se-
mestre a IP não fez provisões
para estas situações. Asprovisões
aumentaram de 4,3 milhões na

primeira metade de 2018 para
13,3 milhões no mesmo período
de 2019. No entanto, a empresa

afirma que "é maioritariamente

justificado pelo reforço em 9,5
milhões de euros da provisão do

processo do IVA".
Sobre a situação criada com

aAlgarve litoral, a IP salienta, no
documento de prestação de con-

tas, que a subconcessionária sus-

pendeu a 6 de julho de 2018 to-
das as atividades de operação e

manutenção. "Neste enquadra-
mento, a IP, ao abrigo dos pode-
res de fiscalização previstos no
contrato de subconcessão, pro-
moveu os meios necessários para
a garantia das condições de segu-

rança depessoasebens, sem pre-
juízo de ter de se acionar os me-
canismos contratualmente esta-
belecidos para as situações de in-

cumprimento das exigências de

operação e manutenção conferi-
das à subconcessionária", avisa.

A IP diz ainda que, posterior-
mente, a RAL retomou as ativi-
dades mas apenas no objeto de-
finido no contrato alterado, "re-
cusando intervenções nas vias

cujo contrato estabelece virem a

integrar ajurisdição direta da IP'.
"Esta situação tem vindo a obri-

gar a IP a intervir nesta rede sub-

concessionária em situações de

emergência e de garantia das

condições de segurança rodoviá-

ria, atento o incumprimento ex-

presso da subconcessionária",
acusa. Mmjb

13,3
PROVISÕES
As provisões da IP

até junho subiram
para 13,3 milhões
mas não refletem
os litígios devido
à Algarve Litoral.


