
Doze contratos em VRSA e em Olhão
A Tempestade Cerebral e a Twin Pixel celebraram, em dois anos, doze contratos por ajuste directo
com dois municípios. Nenhuma delas teve outros clientes sujeitos ao Código dos Contratos Públicos

Criação de marca/conceito para Monte Gordo motivou ajuste directo à empresa Tempestade Cerebral

José António Cerejo
À perplexidade motivada pela contra-

tação de duas empresas para o mes-
mo serviço, pelo próprio objecto dos
dois contratos e sobretudo pelas res-

postas da Câmara de Vila Real de San-

to António (VRSA) ao PÚBLICO, acres-
ce o facto de as mesmas terem sido

contratadas, entre Setembro de 2016
e Janeiro de 2018, mais cinco vezes

pela VRSA-SGU, uma sociedade de

gestão urbana pertencente ao muni-
cípio local e liderada pelo presidente
da câmara. No total, do município e
da VRSA-SGU, empresa já extinta, a

Tempestade Cerebral (TC) recebeu
naquele período 120.550 euros mais

IVA, o que correspondeu a cerca de
um terço das suas vendas em 2017. A
Twin Pixel (TV), por seu lado, auferiu
68.750 euros (85% da sua facturação
de 2017) . Já com a Câmara de Olhão e

com a empresa municipal Ambiolhão,
cada uma firmou dois contratos, rece-
bendo a primeira 33 mil euros e a

segunda 22 mil.
Além dos dois contratos celebrados

com a autarquia de VRSA, a TC subs-

creveu, com a VRSA-SGU, dois con-
tratos de oito mil euros cada para
prestar serviços de "consultoria e

marketing digital" durante dois perío-
dos de 90 dias, e um de 26 mil euros

para criar, em 30 dias, "uma marca/
conceito para Monte Gordo, no âmbi-
to da requalificação da Marginal" . Por
seu lado, a TP foi encarregada pela
mesma empresa municipal, cm Julho
de 2017, de prestar serviços de "cria-

ção de conteúdos digitais e design de

comunicação", recebendo 7250
euros. Em Janeiro do ano seguinte foi
contratada por 12 meses, por 24 mil
euros, para criar "conteúdos digitais
no âmbito da promoção de Monte
Gordo".

De acordo com o portal Base.gov,
neste último caso tratava-se de dar
"continuidade" a serviços anteriores.
Como a TP nunca fora contratada

para outros serviços relacionados

com Monte Gordo, a "continuidade"

parece relacionar-se com os serviços
antes contratados à TC.

Pedro Pires, administrador execu-
tivo da VRSA-SGU e dirigente do PSD

local, diz que "deveria querer-se dizer

'complemento'" e não continuidade.
Em todo o caso, explicou, a TP foi
contratada para divulgar e promover,
com os conteúdos digitais, o trabalho
de "imagem/marketing" realizado
pela TC um ano antes. Sobre a TP, diz

que "cumpriu escrupulosamente
todas as obrigações contratuais".

Em concreto, Pedro Pires diz (por
email) que a TP "criou, entre outros

'produtos', o site www.visitvrsa.pt,
uma página de Facebook e uma de

Instagram, entre outros conteúdos

digitais". Confrontado pelo PÚBLICO

com o facto de não existir qualquer
site com aquele endereço, respondeu
que a sua criação "não consta no
caderno de encargos, foi apenas uma



proposta feita pela empresa que a

VRSA-SGU nunca implementou".
Quanto à página de Facebook

Visitvrsa, a sua consulta permite loca-

lizar, entre outros materiais visuais,
dois vídeos, um com a duração de
1'53" e outro com 50", ambos sem

indicação de autoria e cerca de 500
visualizações cada, relativos a VRSA
e Monte Gordo.
'Monte Gordo é muito mais'
Pedro Pires conta ainda, sobre o ajus-
te directo à TC para criar uma "mar-
ca/conceito" para Monte Gordo, que
"primeiramente" foram "ausculta-
das" três empresas para apresenta-
rem "propostas concretas para o
novo conceito". Foi assim que "a
escolha recaiu sobre a [proposta] da
TC e, por essa mesma razão, lançado
o procedimento por ajuste directo e
consulta apenas à TC" .

Em concreto, o serviço contratado
e pago a essa empresa acabou por ser

quase exclusivamente a elaboração
da resposta à "auscultação" que lhe
foi feita. Segundo a VRSA-SGU, além
da criação da nova marca - "Monte
Gordo é muito mais" -, da elaboração
do "manual de boas práticas", do
logotipo respectivo e da apresentação
de várias sugestões de eventos e cam-

panhas para a promover, a TC apenas
participou em três sessões de apre-

sentação da marca a empresários do
sector turístico.

Tanto uma empresa como a outra,
além do município e da empresa
municipal de VRSA, só têm contratos

públicos com o município de Olhão e

com a Ambiolhão uma empresa
municipal pertencente à mesma
autarquia e presidida pelo socialista
Luís Pina. A TC assinou com este

município um contrato de 18 mil
euros para serviços de "consultoria e
assessoria de comunicação", válido

por 365 dias contados a partir de Abril
de 2018. Cinco meses depois, em 28
de Setembro, ainda na validade do
primeiro contrato, outorgou outro,
por dez meses e 15 mil euros, para
"consultoria de comunicação no
âmbito do programa 'Lixo Zero'".

Coincidências em Olhão
No caso da TP, a Ambiolhão contra-
tou-a por dez mil euros no mesmo dia
28 de Setembro, também por dez

meses, para produzir "conteúdos
digitais no âmbito do mesmo progra-
ma 'Lixo Zero' "

. Em Abril desse ano,
já Luís Pina - que não respondeu à

perguntas do PÚBLICO - tinha con-
tratado a mesma sociedade para pro-
duzir "conteúdos digitais para redes

sociais", por 12 mil euros durante 12

meses. Desde há dois anos, o autarca
de Olhão tem também como assessor

de comunicação um antigo agente de

viagens brasileiro, Kleber Santana,
cujo nome esteve associado a investi-

gações relacionadas com Duda Men-

donça e suspeitas de corrupção em

campanhas eleitorais no Brasil.
Mas as coincidências não ficam por

aqui. Em 2017, o município de Olhão

adjudicou à VRSA-SGU, então presi-
dida por Luís Gomes, dois contratos

para prestação de serviços na área do
urbanismo por 45 mil euros.

Por outro lado, pouco depois das

autárquicas de 2017, nas quais Luís
Pina foi reeleito, o bloque Olhão Livre
escreveu que Gomes, após cessar

funções em VRSA, fora contratado

por Pina - o que o autarca desmentiu
ao PÚBLICO em Junho de 2018. Em
Janeiro deste ano, porém, Luís Pina
celebrou com Luís Gomes um contra-
to de 19.500 euros (mais IVA), válido

por quatro meses, para que este pre-
parasse "a operação de reabilitação
urbana da zona histórica de Olhão" .

Além de professor convidado da
Universidade do Algarve, doutorando
em Engenharia e Gestão no Instituto
Superior Técnico, cantor de reggae-
ton e presidente da Assembleia Geral
da Câmara de Comércio Portugal-Cu-
ba, Luís Gomes é consultor da Câma-
ra de Faro para a requalificação da
Frente Ribeirinha da cidade.

[O site visitvrsa.pt] não consta
do caderno de encargos,
foi apenas uma proposta (...)
que a VRSA-SGU nunca
implementou
Pedro Pires
Administrador executivo da VRSA-SGU


