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REQUERIMENTONúmero       /XI 
(     .ª)

PERGUNTA Número       /XI 
(     .ª)

Assunto: Selecção pela CP de Consultor Externo para estudo de subconcessão de 

transporte nas linhas suburbanas das Regiões de Lisboa e Porto

Destinatário: Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Segundo  informação  recebida  neste  Grupo  Parlamentar,  o  Conselho  de  Administração  da  CP deliberou, na sua reunião de 7 de Dezembro, incumbir à CP Serviços de “proceder à selecção com  carácter  de  urgência  de  um  consultor  com  efectiva  experiência  internacional  na  matéria,  para contratação, por ajuste directo, de uma prestação de serviços”, visando em síntese:-  a  realização  de  um  estudo  de  viabilização  de  uma  subconcessão  do  serviço  de  transporte ferroviário  de  passageiros  nas  Regiões  de  Lisboa  e  Porto,  de  acordo  com  um  conjunto  de especificações técnicas consideradas necessárias;
- a preparação dos Termos de Referência a integrar um Programa de Concurso e respectivo Caderno de Encargos para pôr a concurso público o Programa da Subconcessão;
-  a  definição  de  um  cronograma  de  acções,  devidamente  calendarizadas,  a  desenvolver  para  a concretização do Programa de Concurso.

Expeça-se

Publique-
se
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De acordo com o Conselho de Administração da CP, a justificação para a contratação externa de um “consultor” estaria no facto de “a empresa não dispor internamente das competências necessárias para a realização de tal tarefa no apertado calendário pretendido pelo Governo”. Esta justificação é, no mínimo, estranha. 
Em  primeiro  lugar,  porque  a  CP  é  um  operador  de  transporte  público  ferroviário  com  uma larguíssima  história  de  mais  de  150 anos  e  com  uma  experiência  e  acumulação  de  saberes  no transporte público ferroviários de passageiros e de mercadorias que fez da CP “a primeira empresa ferroviária  europeia,  a  obter  a  certificação da qualidade  de  todos  os  seus processos  críticos  de  negócio”  (in  sítio  da  CP).  Essa  certificação,  de  acordo  com  a  Norma  NP  ISO  9001,  chegou  em Dezembro de 2008, altura em que a CP adquiriu o estatuto de empresa totalmente certificada. 
Em segundo lugar, no contexto de melhoria da qualidade de operação e na utilização de recursos humanos e novos meios tecnológicos e equipamentos no âmbito de um processo de modernização e de qualificação de processos que tem vindo a ser seguido nos últimos anos, é surpreendente que seja  o  próprio  Conselho  de  Administração  a  reconhecer  que  a  empresa  “não  dispõe  dos  recursos competentes no seu interior” para elaborar tais estudos. No confronto com esta realidade e com os “sucessos  de  gestão”  invocados  pela  CP,  para  si  própria,  nos  últimos  anos,  de  que  é  exemplo paradigmático o Relatório de Sustentabilidade de 2008, não se compreende como o Conselho de Administração, um ano depois da aprovação desse relatório, vem confessar a “falta de competência”  da CP para realizar uma “incumbência” do Orçamento de Estado de 2011.  
Em terceiro lugar, um dos pontos mais discutidos e polémicos na aprovação do último Orçamento de Estado  para 2011 residiu  precisamente  na contratação de  serviços  externos,  nomeadamente  de estudos e pareceres encomendados  pela Administração do Estado ou das empresas públicas, em processos de resultados duvidosos e de transparência nula. Neste caso, bastou uma semana para o Conselho de Administração da CP deliberar a contratação externa por “ajuste directo”, por um valor  de  referência  de  250.000€,  ignorando os compromissos  do Governo em matéria  de  redução de despesas públicas, incluindo de consultoria, assistência técnica, estudos e pareceres. O recurso ao “ajuste directo” é uma prática absolutamente inaceitável à luz dos princípios da boa governança (transparência, nomeadamente) que o Governo reclama para si próprio. 

Atendendo ao exposto,  e ao abrigo das disposições  constitucionais  e regimentais  aplicáveis,  o  
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Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério  

das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, as seguintes perguntas:

1. Está  o  Governo  informado  do  conteúdo  e  dos  fundamentos  da  decisão  do  Conselho  de Administração da CP relativamente ao processo de selecção de  “um consultor externo para a elaboração de  um estudo de  viabilidade de um  “estudo  de subconcessão da exploração do transporte ferroviário de passageiros nas linhas suburbanas das Regiões de Lisboa e Porto”?
2. Considera o Governo aceitável  a  decisão de contratação por  parte  da CP de “um consultor externo”  por  “ajuste  directo”,  sabendo-se  que  a  empresa  tem  várias  centenas  de  quadros técnicos  qualificados  com  competências  reconhecidas  e  experiência  profissional  mais  que comprovada  para serem capazes de  integrar  uma equipa de projecto com capacidade para responder aos estudos que a tutela entende ser necessário fazer?
3. No contexto descrito anteriormente e que precede estas perguntas, considera o Governo que a opção por um modelo de contratação exterior para a realização de um estudo de viabilidade e  definição de um Programa de Concurso é, em si mesmo, um sinal evidente de que o próprio Conselho de Administração da  CP já  está  orientado para conduzir  todos  os  procedimentos  indispensáveis à futura privatização do serviço de transportes ferroviário suburbano de Lisboa e Porto?
4. No contexto de grande contenção de despesas públicas, nomeadamente da grande “restrição à contratação externa”, considera o Governo aceitável que a CP decida promover uma consultoria externa especializada, por um valor de referência de 250.000€, quando se conhecem as graves  dificuldades económicas e financeiras que a empresa atravessa?Palácio de São Bento, 13 de Dezembro de 2010.

O Deputado

Heitor de Sousa
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