
Casos de secretário
de Estado violam
código do Governo
Contratos do filho de Artur Neves e do "kit" das golas chocam com normas de
conduta I Ministério Público abre inquérito I António Costa pede parecer jurídico
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Casos de Artur Neves violam
Código de Conduta do Governo
O "guião ético" aprovado pelo executivo é claro ao determinar que os membros do Governo e dos
respetivos gabinetes "devem abster-se de qualquer ação ou omissão" que "possa objetivamente ser
interpretada como visando beneficiar indevidamente uma terceira pessoa, singular ou coletiva".

O secretário de Estado José Artur Neves não se demite do cargo.
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Os
casos que envolvem o

secretário de Estado da

Proteção Civil, José

Artur Neves, além de

poderem configurar uma violação
da lei de incompatibilidades e im-
pedimentos de titulares de cargos

políticos, violam o Código de Con-
duta que rege a ação governativa.

Aprovado no verão de 2016 a re-

boque da polémica das viagens pa-
gas pela Galp a membros do Gover-

no para irem ao Euro 2016, o Códi-

go de Conduta estabelece, logo no

preâmbulo da resolução do Conse-
lho de Ministros que o aprovou, a

importância "definir expressamen-
te padrões claros e rigorosos, preve-

nindo desse modo qualquer suspei-

ção de conduta indevida".
O ponto 2 do artigo 3 o do "guião

ético" determina que os membros
do Governo não podem "usufruir de

quaisquer vantagens financeiras ou

patrimoniais, diretas ou indiretas,

para si ou para terceiros". E o núme-
ro 2 do artigo 7.° refere que "qual-

quer membro do Governo que se

encontre perante um conflito de in-



teresses, atual ou potencial, deve to-
mar imediatamente as medidas ne-
cessárias para evitar, sanar ou fazer

cessar o conflito em causa".

De acordo com a lei, a empresa
Zerca, detida em 20% pelo filho do

secretário de Estado, Nuno Neves,
está impedida de contratualizar
com entidades públicas, o que a im-

possibilitava, pelo menos, de parti-
cipar nos dois concursos públicos

que venceu, um com a Universida-
de do Porto e outro com a câmara
de Vila Franca de Xira.

Afastando um cenário de demis-
são, José Artur Neves enviou ontem
um comunicado às redações em que
diz não ter "qualquer participação
na referida empresa, nem interven-

ção na sua atividade". "Não tive

qualquer influência nem estabeleci

qualquer contacto, nem o meu filho

alguma vez invocou o seu grau de

Perante atual ou

potencial conflito

de interesses o

governante deve

atuar para o

sanar, diz o Código
parentesco, de que pudesse resultar

qualquer expectativa de favoreci-
mento pessoal", acrescenta. O go-
vernante nota que as entidades pú-
blicas que contrataram a Zerca "são

totalmente independentes do Go-

verno, designadamente na decisão

de contratar, não tendo comigo, en-

quanto governante, qualquer rela-

ção de tutela ou superintendência".

No entanto, o secretário de Es-
tado em momento algum diz não ter
conhecimento da existência daque-
les contratos. Se o desconhecimen-

to da lei não pode ser invocado para
justificar o seu incumprimento, o ar-

tigo 4.° do Código de Conduta de-
termina expressamente que "os

membros do Governo e os membros
dos respetivos gabinetes devem abs-

ter-se de qualquer ação ou omissão,
exercida diretamente ou através de

interposta pessoa que possa objeti-
vamente ser interpretada como vi-
sando beneficiar indevidamente
uma terceira pessoa, singularouco-
letiva". E se o não pronunciamento
preventivo acerca do conflito de in-
teresses decorrente dos contratos
celebrados entre entidades públicas
e a empresa de que o filho é sócio

pode representar uma "omissão", o

despacho assinado por José Artur
Neves para a aquisição de 15 mil kits
de autoproteção à FoxTrot, empre-
sa detida por Ricardo Peixoto Fer-

nandes, marido da socialista Isilda

Silva, líder da freguesia de Longos,

poderá ser visto como uma "ação"
destinada a beneficiar terceiros.

No sábado, o ministro da Admi-

nistração Interna, Eduardo Cabri-
ta ordenou a abertura de um inqué-
rito "urgente" sobre a contratação
de material para os incêndios.

"Há claramente uma violação
do Código de Conduta", defende
Luís de Sousa, fundador e ex-presi-
dente da associação Transparência
e Integridade, referindo-se não só

aos casos relacionados com a aqui-
sição dos kits , mas também aos con-
tratos com o filho de Artur Neves.

Sobre uma eventual menor for-

ça jurídica do Código face à lei, este

investigador do Instituto de Ciências

Sociais sustenta que, mesmo assim,

"tem maior força normativa e orien-

tação ética" do que o disposto na lei.

Luís de Sousa lamenta a "grande per-
missividade em relação ao conflito
de interesses" e defende que é preci-
so atuar mesmo quando esse risco é

"potencial". Porque se não houver

ação preventiva, pode haver uma es-

calada para "conflitos de interesses

reais que, mesmo não violando a lei,

prejudiquem o interesse público".
O Negócios confrontou o gabi-

nete do primeiro-ministro com a

violação do Código de Conduta,
mas não obteve resposta. ¦

éé
No exercício das suas
funções, os membros
do Governo
e os membros dos
respetivos gabinetes
devem abster-se de
qualquer ação ou
omissão, exercida
diretamente ou através
de interposta pessoa,
que possa
objetivamente ser
interpretada como
visando beneficiar
indevidamente uma
terceira pessoa,
singular ou coletiva.
CÓDIGO DE CONDUTA
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MP abre inquérito ao caso
das golas e Costa pede parecer

Primeiro-ministro solicitou ontem um parecer ao Conselho Consultivo da PGR
para "um completo esclarecimento" sobre a interpretação das normas sobre
impedimentos de empresas ligadas a familiares de titulares de cargos políticos
O Ministério Público instaurou um

inquérito relacionado com o caso
das golas antifumo de proteção con-
tra incêndios, anunciou ontem a

Procuradoria- Geral da República .

A abertura da investigação sur-

ge na sequência das notícias que en-
volvem a Secretaria de Estado da

Proteção Civil na polémica relacio-
nada com as golas antifumo e os

'kits' de proteção contra incêndios

no âmbito do programa "Aldeia Se-

gura, Pessoas Seguras".
O caso já levou à demissão, na

segunda-feira, de Francisco Ferrei-

ra, adjunto do secretário de Estado
da Proteção Civil, Artur Neves. En-
tretanto, esta terça-feira, o Obser-
vador noticiou que o filho de Artur
Neves era sócio de uma empresa,
com 20% do capital, que fez três
contratos públicos com o Estado já
depois de o pai ter assumido o car-

go de secretário de Estado, o que po-
deria contrariar a lei das incompa-
tibilidades e ditar a demissão do go-
vernante.

Poucas horas depois do anúncio

da PGR, o gabinete do primeiro-mi-
nistro divulgou um comunicado a

revelar que tinha solicitado um pa-
recer ao Conselho Consultivo da

PGR para o "completo esclareci-
mento" das normas sobre impedi-
mentos de empresas ligadas a fami-
liares de titulares de cargos políti-
cos. "Ao longo do dia de hoje [on-
tem] tem sido difundida uma inter-

pretação das normas sobre impedi-
mentos de empresas em que fami-
liares de titulares de cargos políti-
cos e altos cargos públicos tenham

participação superior a 10% do ca-

pital, que ultrapassa largamente, no

seu âmbito e consequências, o que
tem sido a prática corrente ao lon-

go dos anos", começou por referir o

comunicado de António Costa.

Na terça-feira, José Artur Ne-
ves disse que não teve qualquer in-
fluência nem estabeleceu qualquer
contacto que pudesse resultar em

expectativa de favorecimento pes-
soal do filho e da sua empresa, mo-
tivo pelo qual se mantém no cargo.

Para o primeiro-ministro "não

pode deixar de suscitar dúvidas

como alguém possa ser responsabi-

lizado, ética ou legalmente, por atos

de entidades sobre as quais não de-
tém qualquer poder de controlo e

que entre si contratam nos termos
das regras de contratação pública,
sem que neles tenha tido a menor

intervenção".

"Não há jurisprudência
sobre a matéria"
Mas tendo em conta o âmbito de

"aplicação pessoal" desta norma,
que abrange a totalidade dos titula-
res de órgãos de soberania, titulares
de cargos políticos e altos cargos pú-
blicos, "facilmente se compreende
a complexidade institucional e so-

cial da interpretação literal que vem
sendo difundida", considera o pri-
meiro-ministro. António Costa
acrescenta que "tanto quanto foi

possível apurar,nãobá jurisprudên-
cia sobre a matéria, nem até ao mo-
mento terá sido movido com este

fundamento qualquer processo de

demissão ou perda de mandato"
"É certo que, muito recente-

mente, a Assembleia da República

aprovou e o Presidente da Repúbli-
ca já promulgou uma nova Lei que
clarifica o alcance e consequência
destes impedimentos. Contudo,

para completo esclarecimento des-

ta questão, o primeiro ministro de-
cidiu solicitar um parecer ao Con-
selho Consultivo da PGR", lê-se no
comunicado.

Os dois anúncios surgiram no

mesmo dia em que foram também
conhecidas as conclusões do rela-
tório preliminar pedido pela Prote-

ção Civil ao Centro de Investigação
de Incêndios Florestais.

Após vários exames e ensaios a

"golas iguais às que foram distribuí-
das à população", o relatório con-
clui que as golas furam quando tes-
tadas a cerca de 20 centímetros das

cbamas, mas afinal não ardem. ¦
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Cabrita: PSD admite
convocá-lo à AR
0 PSD exigiu ontem ao ministro da

Administração Interna "explicações
públicas, cabais e integrais" face à

"balbúrdia que reina" no seu minis-

tério e que, considerou, "revela uma

promiscuidade enorme" entre o

aparelho do PS e o Estado. À Lusa, o

deputado do PSD Carlos Peixoto

considerou que o que "deve ser evi-

denciado é a grande balbúrdia que
reina no Ministério da Administra-

ção Interna", liderado por Eduardo

Cabrita, referindo-se ao caso das go-
las antifumo e à eventual incompa-
tibilidade do secretário de Estado

da Proteção Civil, José Artur Neves,

por aempresa em que o filho traba-



lha e da qual é sócio ter feito contra-

tos com o Estado. "Vamos esperar
pelo esclarecimento do ministro,
que nós sabemos que vai ter de ser

dado, e depois disso logo veremos se

se justifica, ou não, em comissão

permanente da Assembleia da Re-

pública, convocá-la no sentido de o

ouvir, em audição extraordinária",
disse Peixoto. Considerando o silên-

cio do ministro como "inadmissí-

vel", também o deputado do CDS,
Teimo Correia, exigiu ao ministro

"explicações o mais rapidamente
possível". Na segunda-feira, já o

PCP defendia, em comunicado, que
"as várias questões associadas aos

kits distribuídos em aldeias do País

exigem o rigoroso apuramento de

responsabilidades".


