
Data Requerido por:
Entidade 

destinatária

Ponto/A

línea
Assunto

Ponto de 

situação
Data/Envio Obs.

1

Os contratos de aquisição e de contrapartidas, incluindo todos os 

apensos, e a relação das empresas envolvidas nos contratos de 

fornecimento de equipamento militar e das empresas beneficiárias 

das contrapartidas a que se obrigaram aqueles fornecedores, e 

respetivas alterações e adendas

1- a) 1 Contratos de aquisição e fornecimento dos programas EH-101 P 12-06-2014 Confidencial

1- a) 2 Contratos de aquisição e fornecimento dos programas P-3 Orion P 12-06-2014

1- a) 3 Contratos de aquisição e fornecimento dos programas C-295 P 12-06-2014

1- a) 4 Contratos de aquisição e fornecimento dos programas torpedos P 12-06-2014

1- a) 5 Contratos de aquisição e fornecimento dos programas MLU F-16 P 12-06-2014

1- a) 6 Contratos de aquisição e fornecimento dos programas submarinos P 12-06-2014 Confidencial

1- a) 7
Contratos de aquisição e fornecimento dos programas VBR e Pandur 

II; P 12-06-2014

1-b)

Contrato quadro, celebrado, em 20 de dezembro de 2001, entre o 

Estado Português, a DEFLOC e a EH Industries, Ltd. (aliás AWIL) que 

disciplina a relação entre os contratos decorrentes do concurso (no 

âmbito do EH-101);

P 12-06-2014

1-c)

Contrato de aquisição de 12 helicópteros, celebrado, em 20 de 

dezembro de 2001, entre o Estado Português, a DEFLOC e a EH 

Industries, Ltd. (aliás AWIL), no valor de 326.531 m€, com entrega 

escalonada dos helicópteros;

P 12-06-2014 Confidencial

1-d)

Contrato de contrapartidas celebrado, em 20 de dezembro de 2001, 

entre o Estado Português e a EH Industries, Ltd., no valor de 394.017 

m€ (no âmbito do EH-101);
P 23-06-2014 Confidencial

1-e)

Lista de contrapartidas do Contrato de contrapartidas celebrado, 

em 20 de dezembro de 2001, entre o Estado Português e a EH 

Industries, Ltd;
P 23-06-2014 Confidencial

Listagem da documentação solicitada pela 19ª CPIPRAEM

PSD/CDS, PS, PCP e BE

MDN

ME

30-05-2014



Data Requerido por:
Entidade 

destinatária

Ponto/A

línea
Assunto

Ponto de 

situação
Data/Envio Obs.

Listagem da documentação solicitada pela 19ª CPIPRAEM

1-f)

Teor dos três contratos de contrapartidas de 481 milhões de euros 

assinados, no mandato do Ministro da Defesa Nacional Dr. 

Severiano Teixeira, entre a Agusta Westland International Ltd 

(AWIL), a Defloc S.A, as Oficinas Gerais de Manutenção Aeronáutica 

(OGMA) e a Comissão Permanente de Contrapartidas (CPC) que 

encerrou as negociações das contrapartidas, no âmbito do 

programa de aquisição de helicópteros EH-101, iniciado em 2001;

P 23-06-2014 Confidencial

1-g)
Contrato de aquisição à Marinha holandesa (5 aeronaves - P3 CUP 

Plus); P 12-06-2014

1-h)

Contrato de fornecimento de aeronaves de transporte tático e 

vigilância marítima, celebrado entre a DEFAERLOC e a EADS-CASA, 

no valor de 274.914m€, com entrega escalonada das aeronaves 

entre o momento T0 mais 18 meses úteis e T0 mais 34 meses úteis 

(C295M – 12 aeronaves);

P 12-06-2014

ME 1-i)

C295M – 12 aeronaves: Contrato de contrapartidas, celebrado entre 

o Estado Português e o fornecedor EADS CASA, no montante de 460 

M€, com um período de implementação entre 2006 e 2013 e que 

contemplava 13 projectos de contrapartidas a realizar por 4 

empresas nacionais (OGMA, Skysoft, ETI e Novabase);

P 23-06-2014 Sujeita a reserva

MDN 1-j)
Programa de aquisição de torpedos: Contrato com a WASS – 

Whitehead Alenia Sistema Subacquei (Grupo Finmeccanica); P 12-06-2014

ME 1-k) Programa de aquisição de torpedos - Contrato de contrapartidas; P 23-06-2014 Sujeita a reserva

MDN 1-l)
Teor integral do contrato celebrado com os EUA, no âmbito do 

programa de Modernização das aeronaves F-16; P 12-06-2014

MDN 12-06-2014

ME 23-06-2014

MDN 1-n)

Programa de aquisição de viaturas blindadas PANDUR – contrato no 

valor de 364 milhões de euros, para fornecimento e manutenção de 

260 blindados de rodas às Forças Armadas portuguesas - com opção 

de mais  33 viaturas;

P 12-06-2014

1-m)

PSD/CDS, PS, PCP e BE

ME

MDN

30-05-2014

Programa de Modernização das aeronaves F-16 - Teor integral do 

contrato celebrado com os EUA e teor integral do contrato de 

contrapartidas (o Contrato de Contrapartidas pela Modernização 

das Aeronaves F-16 foi celebrado em 15 de fevereiro de 2006, com a 

Lockheed Martin (LM), estabelecendo uma Obrigação Contratual de 

Contrapartidas de 173,9 MUSD );

P Sujeita a reserva



Data Requerido por:
Entidade 

destinatária

Ponto/A

línea
Assunto

Ponto de 

situação
Data/Envio Obs.

Listagem da documentação solicitada pela 19ª CPIPRAEM

ME 1-o)

Correspondência trocada entre o Estado e as empresas envolvidas e 

as atas das reuniões realizadas entre as partes, no âmbito das 

alterações aos contratos de aquisição e contrapartidas 

posteriormente verificadas e acordadas.

P 23-06-2014 Confidencial

MDN 12-06-2014

ME 23-06-2014

PS MDN 3
Parecer de avaliação final das propostas apresentadas pelos dois 

concorrentes (no âmbito do “PRAS”) P 12-06-2014 Confidencial

MDN 12-06-2014

ME 23-06-2014 Sujeita a reserva

PS MDN 5
Documento que estipula os "ajustamentos à BAFO" e a sua outorga 

pelos dois concorrentes em 2003 P 12-06-2014

ME 6

Atas de todas as reuniões da Comissão Permanente de 

Contrapartidas, incluindo a ata da reunião da Comissão Permanente 

das Contrapartidas em que se aprova o programa de contrapartidas, 

que teve lugar a 20/04/2004, véspera da assinatura dos dois 

contratos

P 23-06-2014 Sujeita a reserva

7
Relatórios e pareceres de avaliação final das propostas 

apresentadas a concurso para cada programa

7.a EH-101 P 04-07-2014

MDN/ME 7.b P-3 Orion O

7.c C-295 P 04-07-2014

7.d Torpedos P 12-06-2014

MDN/ME 7.e MUL F-16 O

7.f Submarinos P 12-06-2014

7.g VBR Pandur II P 12-06-2014

PS 8
Relatórios elaborados pela Marinha portuguesa no período que 

mediou a adjudicação e a assinatura final do contrato de aquisição

Não foram encontrados documentos nos termos e 

período temporal referido

MDN
"por se enquadrar no âmbito das contrapartidas, 

deverá ser solicitada ao ME"

PS, PCP e BE 9

Estudos, pareceres, propostas e resoluções governamentais que 

antecederam a celebração de cada contrato e demais documentos 

preparatórios e definitivos relativos à negociação do contrato das 

contrapartidas, incluindo as várias versões da cláusula penal 

prevista no contrato

PSD/CDS, PS, PCP e BE

30-05-2014

Programas e documentos do concurso "PRAS" P

Enquadramento contratual das contrapartidas (no âmbito do 

“PRAS”)

PSD/CDS, PS 2

PS e BE

MDN

MDN

MDN

PSD/CDS, PS 4 P



Data Requerido por:
Entidade 

destinatária

Ponto/A

línea
Assunto

Ponto de 

situação
Data/Envio Obs.

Listagem da documentação solicitada pela 19ª CPIPRAEM

ME

"por se tratar de documentação relacionada com 

procedimentos para a quisição de equipamento 

militares, deverá ser solicitada ao MDN" 

PS MDN/ME 10
Relatórios que serviram de suporte e fundamento à escolha da 

opção locação (EH-101)
MDN não localizou

PSD/CDS, PS 11

Contrato de locação operacional de 10 helicópteros, equipamento 

complementar e serviços conexos, celebrado, em 20 de dezembro 

de 2001, entre o Estado Português (locatário) e a DEFLOC 

(locadora), no valor estimado de 282.982m€, que possibilita a 

utilização dos helicópteros por um período de 15 anos, renovável 

por novo período não superior a 10 anos

P 12-06-2014

12

Contrato de cessão de créditos, celebrado, em 15 de fevereiro de 

2002, entre a DEFLOC (cedente), o Banco BPI e a CGD (cessionários 

ou sindicato bancário), e o Estado Português (locatário), que 

possibilita o pagamento ao fornecedor do preço de aquisição dos 

helicópteros e o cumprimento do plano de pagamentos e faturação, 

que constitui o anexo V ao contrato de aquisição

P 12-06-2014

13

Contrato de manutenção, celebrado, em 20 de dezembro de 2001, 

entre o Estado Português e a DEFLOC, que visa garantir as 

reparações necessárias à operacionalidade dos helicópteros
P 12-06-2014

14
Contrato de manutenção de curto prazo (EHE5186), celebrado em 

13 de março de 2007, entre a DEFLOC e a AWIL P 12-06-2014 Confidencial

15

Contrato de manutenção de longo prazo (FISS – “Full in Service 

Support "), celebrado em 1 de agosto de 2008, entre a DEFLOC e a 

AWIL
P 12-06-2014 Confidencial

16

Contrato de manutenção dos motores RTM322 02/8 Mk250, 

celebrado em 7 de outubro de 2010, entre a DEFLOC e a RRTM – 

Rolls-Royce Turbomeca, Ltd
P 12-06-2014

PS 17

Relatórios que fundaram a decisão do Ministério da Defesa 

Nacional, em 2005, de não celebrar contrato de manutenção com a 

empresa AgustaWestland, no âmbito do EH-101
P 04-07-2014

18

Relatórios elaborados no Ministério da Defesa Nacional no período 

que mediou a adjudicação e a assinatura final do contrato de 

aquisição dos helicópteros

MDN não localizou

19
Programa do concurso público, de agosto de 1999, para a aquisição 

direta de 12 helicópteros P 12-06-2014

PS, PCP e BE 9

Estudos, pareceres, propostas e resoluções governamentais que 

antecederam a celebração de cada contrato e demais documentos 

preparatórios e definitivos relativos à negociação do contrato das 

contrapartidas, incluindo as várias versões da cláusula penal 

prevista no contrato

30-05-2014

MDN

PSD/CDS, PS

PSD/CDS



Data Requerido por:
Entidade 

destinatária

Ponto/A

línea
Assunto

Ponto de 

situação
Data/Envio Obs.

Listagem da documentação solicitada pela 19ª CPIPRAEM

20
P3 CUP Plus - 5 aeronaves - Contrato de remodelação com a 

Lockheed Martin P 12-06-2014

21

C295M – 12 aeronaves – Contrato de locação de aeronaves de 

transporte tático e vigilância marítima, equipamentos e serviços 

associados de manutenção celebrado entre o Estado Português 

(Locatário) e a DEFAERLOC (Locadora), no valor estimado de 

303.332 m€, que possibilita a utilização das aeronaves por um 

período de 15 anos, renovável. Este contrato tem ainda como 

objeto a prestação de serviços logísticos associados de manutenção 

(FISS) pela locadora

P 12-06-2014

22

C295M – 12 aeronaves – Contrato de cessão de créditos celebrado 

entre a DEFAERLOC (Cedente) e um Sindicato Bancário constituído 

pela Caixa – Banco de Investimentos, S.A., pelo Barclays Bank PLC e 

pela Caixa Geral de Depósitos S.A. (Cessionários), que se destina a 

permitir o pagamento ao Fornecedor do preço de aquisição das 

aeronaves (274.914 m€) e o cumprimento do Plano de Pagamentos 

e Facturação, que constitui o anexo VII ao contrato de fornecimento

P 12-06-2014

23

C295M – 12 aeronaves - Contrato de prestação de serviços logísticos 

associados de manutenção, celebrado entre a DEFAERLOC e o 

fornecedor EADS CASA, remunerado pelo preço hora de voo
P 12-06-2014

24
C295M – 12 aeronaves - Relatório da Comissão de 

Acompanhamento da Execução da Lei de Programação Militar P 12-06-2014
Relatórios da execução LPM de 2006 a 2013 2007 a 

2011 - Doc. Reservada

21
Relatórios de acompanhamento das contrapartidas, no âmbito do 

Programa de aquisição de torpedos P 23-06-2014 Sujeita a reserva

22

Relatórios que fundamentaram a decisão de dar o contrato por 

incumprido (julho 2013) e acionar a garantia bancária prestada 

(outubro 2013), no âmbito Programa de aquisição de torpedos
P 23-06-2014 Sujeita a reserva

23

Notificação da WASS por parte do Estado português de aviso prévio 

de declaração de incumprimento definitivo (outubro 2013), no 

âmbito Programa de aquisição de torpedos
P 23-06-2014 Sujeita a reserva

24
Resolução do contrato de contrapartidas pelo Governo 

(20/12/2013), no âmbito Programa de aquisição de torpedos P 23-06-2014 Sujeita a reserva

PS, PCP e BE 25
Relatórios da Comissão Permanente de Contrapartidas sobre o 

estado de execução das contrapartidas P 23-06-2014

30-05-2014

MDN

PS

ME



Data Requerido por:
Entidade 

destinatária

Ponto/A

línea
Assunto

Ponto de 

situação
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Listagem da documentação solicitada pela 19ª CPIPRAEM

BE 26

Relatórios da DGAE sobre o estado de execução das contrapartidas 

após a extinção da Comissão Permanente das Contrapartidas em 

2011
P 23-06-2014

PS 31
Documentos relativos ao processo de resolução do contrato de 

aquisição de viaturas blindadas PANDUR P 12-06-2014

PCP 32
Listagem de todos os consultores jurídicos e financeiros envolvidos 

na aquisição de todos os equipamentos militares P 04-07-2014

MDN 23-06-2014

ME  04-07-2014

34
Operações de financiamento de cada programa e respetivos 

contratos

34.a EH-101 P 12-06-2014

34.b C-295 P 12-06-2014

34.c Submarinos P 12-06-2014

ME 31

Formulários de cumprimento das contrapartidas (“offset project 

charts ”) e respetivas listas de faturação associadas às creditações 

de contrapartidas aceites pelo Estado
P 23-06-2014 Sujeita a reserva

MDN 36
Documentos que expliquem o racional militar e financeiro das Leis 

de Programação Militar, e respetivas propostas de alteração P 12-06-2014

ME 32
Diplomas e documentos da criação da Comissão Permanente das 

Contrapartidas, nomeações e orçamentos P 23-06-2014

BE MNE
Despachos de nomeação, suspensão e exoneração do cônsul 

honorário de Portugal em Munique, sr. Jurgen Adolff P 17-06-2014

1

Autos do inquérito determinado pelo Ministério da Defesa Nacional, 

por despacho de 14 de junho de 2012, para o apuramento dos 

factos assinalados em auditoria do Tribunal de Contas, a realizar-se 

“com caráter de urgência” (no âmbito do programa de aquisição de 

EH-101)

12-06-2014
Não foi encontrado qualquer expediente relativo à 

matéria

2

Parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República 

sobre o contrato de aquisição de submarinos, solicitado pelo 

Ministro da Defesa Nacional, Dr. Augusto Santos Silva
P 17-06-2014 Confidencial

PS

PGR

BE

Contratos de consultoria e assessoria jurídica, técnica ou de outra 

natureza, estabelecidos pelo Estado com vista à negociação e/ou 

cumprimento dos contratos em questão
P33 e 29

MDN

MDN

30-05-2014

PSD/CDS

ME

http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/MNE/Documentação recebida/of_3203 do MNE.pdf


Data Requerido por:
Entidade 

destinatária

Ponto/A

línea
Assunto

Ponto de 

situação
Data/Envio Obs.

Listagem da documentação solicitada pela 19ª CPIPRAEM

BE 3
Despacho de acusação do processo n.º 125/08.4TELSB e recurso 

para o Tribunal da Relação de Lisboa do acórdão deste processo P 17-06-2014 Confidencial

Relatório intercalar contrapartidas

Relatório Final Contrapartidas

30-05-2014 STA Informa que o processo foi remetido ao DCIAP

18-06-2014 PGR P 24-06-2014 Confidencial

TALx

Cópia das providências cautelares e outras ações interpostas por 

empresas concorrentes no âmbito dos concursos públicos dos 

programas de aquisição de equipamentos militares e respetivas 

contrapartidas

P 16-06-2014

1

Os processos de vistos atribuídos pelo Tribunal de Contas relativos 

aos programas de aquisição de equipamentos militares e respetivas 

contrapartidas
P 27-08-2014 Confidencial

2

Os relatórios das auditorias realizadas aos programas de aquisição 

de equipamentos militares e respetivas contrapartidas incluídos no 

âmbito desta comissão de inquérito
P 11-06-2014

O relatório relativo ao Pandur II está classificado como 

Confidencial 

6ª Vara
cópia do acórdão do processo n.º 125/08.4TELSB e do relatório 

pericial realizado pela INTEL P 07-07-2014 Confidencial

09-07-2014 PGR
Informa que o pedido deverá ser dirigido ao Governo 

Federal Alemão

 23-07-2014
Embaixada em 

Berlim

Insistência em 11-09-2014                                                                          

A Embaixada informa que aguarda resposta do 

Escritório Federaral para a Justiça e que informou o 

Ministério das Relações Externas da data prevista para 

fim da CPI

PGR

Parecer da Marinha, datado de 3 de junho de 2003, o qual é 

mencionado no ponto 2.2.2.a da página 51 do acórdão do Supremo 

Tribunal Administrativo proferido no Processo n.º 1977/03
P 21-07-2014 Confidencial

PSD/CDS MDN

Relatório elaborado pelo Grupo Coordenador do Programa de 

Manutenção  da Capacidade Submarina, datado de julho de 1996, e 

as atas da Comissão do Programa Relativo à Aquisição de  

Submarinos, constituída  nos  termos  da  Resolução do  Conselho  

de  Ministros n.º 14/98, de 30 de janeiro

P 18-07-2014 Confidencial

PS CEME

Informação escrita sobre o calendário exato de entregas de VBR 8x8 

e o lançamento e interrupção do programa NH90 que dotaria o 

exército de 10 hélis médios
P 24-07-2014

P

17-07-2014

30-05-2014

PGR

PS

PSD/CDS

Comissão de 

Economia

30-05-2014

PS e BE

TC

BE

“a sentença do processo que, na Alemanha (Tribunal de Munique), 

versou sobre o negócio de aquisição de dois submarinos pelo Estado 

português, bem como o teor integral da respetiva acusação ”

"as alegações jurídicas do Estado português e pareceres entregues 

pelo Estado, no processo apresentado, no Tribunal a que preside, 

pelo concorrente rejeitado no concurso de aquisição de 

submarinos"

30-05-2014

PCP
Relatório do Deputado Ventura Leite relativo às 

contrapartidas que foi elaborado na Comissão de 

Economia

http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Comissão de Economia/Relatório intercalar contrapartidas.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Comissão de Economia/Relatório Final Contrapartidas.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/STA/Pedidos de documentação/Of_7_STA.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fsites%2fXIILeg%2fCOM%2fCPIPRAEM%2fDocuments%2fDocumentacao%5fEntidades%2fTALx&FolderCTID=&View=%7b4D2AF97F%2d62EB%2d46FE%2d9CD7%2d1B218A87454F%7d
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Embaixada Alemanha/Of_47.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Embaixada Alemanha/Of_47.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Embaixada Alemanha/OF. 110 - Embaixador Portugal em Berlim.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Embaixada Alemanha/OF. 110 - Embaixador Portugal em Berlim.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Embaixada Alemanha/OF. 110 - Embaixador Portugal em Berlim.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Embaixada Alemanha/OF. 110 - Embaixador Portugal em Berlim.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Embaixada Alemanha/OF. 110 - Embaixador Portugal em Berlim.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/CEME/Documentação recebida/Resposta n_ref 33_CEME.pdf


Data Requerido por:
Entidade 

destinatária

Ponto/A

línea
Assunto

Ponto de 

situação
Data/Envio Obs.

Listagem da documentação solicitada pela 19ª CPIPRAEM

PS MDN

Contrato de prestaço de serviços logIsticos’ associados de 

manutencäo do equipamento militar torpedos celebrado corn 

Whitehead Alenia Sistemi Subacquei, S.P.A.
P 07-08-2014

BE MDN

Informacao disponIvel sobre o inquérito eventualmente realizado” 

ao “desaparecimento de documentaçäo relativa aos con tratos de 

aquisicão de equipamento militar e respetivas contrapartidas que se 

encontravam a responsabilidade do arquivo do MDN”

13-08-2014
Não foi localizado qualquer pedido de abertura de 

inquérito sobre a matéria em causa

BE ME/DGAE

Sobre a decisão do Senhor Embaixador Pedro Catarino de prescindir 

da assessoria jurídica prestada pela Sociedade de Advogados 

Sérvulo & Associados
P 18-08-2014 Confidencial

31-07-2014 PS ME

Os pareceres jurídicos elaborados pela PLMJ, Cuatrecasas ou 

qualquer outra entidade consultada pelo Ministério com base nos 

quais foi celebrada a reformulação de obrigações da Ferrostaal pelo 

Ministro Álvaro Santos Pereira, prorrogado prazo para 

cumprimento de obrigações e substituídos 18 projetos por um só.

P 04-09-2014

01-08-2014 PS MDN

a) A documentação relativa à negociação do contrato de 

financiamento da aquisição de dois submarinos pelo Estado 

português, designadamente cartas, outros documentos e 

referências ao processo de negociação; b) Cópia das versões 

sucessivas do contrato de financiamento.

16-09-2014

Informa que "já em 2009, parte da documentação 

solicitada por essa Comissão não se encontrava nos 

serviços deste Ministério " ;                                                                                             

Envia apontamento com referência aos documentos 

que se encontram na posse da SG.                      Sujeita a 

reserva

27-08-2014 PCP Comissão de 

Orçamento e 

Finanças

Ofício enviado pela empresa ECO-SOROS à Comissão de Orçamento 

e Finanças relativo ao controlo parlamentar da celebração de 

contratos de contrapartidas ao abrigo da aquisição de submarinos 

para as Forças Armadas, distribuído no dia 21 de Julho de 2005

P 03-09-2014

02-09-2014 BE DGAE

Listagem dos montantes despendidos com a Sociedade Sérvulo 

Correia e Associados por serviços prestados à CPC, entre 2003 e 

2008

16-09-2014

Informa  "que tal documentação não consta no arquivo 

desta Direcção-Geral, relativo ao acompanhamento e 

fiscalização dios Contratos de Contrapartidas e 

transitado da extinta CPC "

a) Nota técnica sobre o estado dos processos de contratação 

necessários à manutenção de equipamentos militar.

b) Listagem/inventário de documentos do arquivo concentrado de 

peças documentais relativas à aquisição, manuenção e demais 

aspectos do ciclo de vida dos equipamentos militares. 

Major-General 

Manuel Gravilha 

Chambel 

PS

31-07-2014

04-09-2014 P 03-09-2014

http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/ME/Pedidos de documentação/Refª 54-ME.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/MDN/Pedidos de documentação/Refª 77-MDN.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Comissão de Orçamento e Finanças/Ofício ECO-SOROS.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Comissão de Orçamento e Finanças/Ofício ECO-SOROS.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Comissão de Orçamento e Finanças/Ofício ECO-SOROS.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/DGAE/Of_95_DGAE.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/DGAIED/NotaTecnica.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/DGAIED/NotaTecnica.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/DGAIED/Listagem das pastas.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/DGAIED/Listagem das pastas.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/DGAIED/Listagem das pastas.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/DGAIED/Pedido Doc_DGAIED.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/DGAIED/Pedido Doc_DGAIED.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/DGAIED/Pedido Doc_DGAIED.pdf


Data Requerido por:
Entidade 

destinatária

Ponto/A

línea
Assunto

Ponto de 

situação
Data/Envio Obs.

Listagem da documentação solicitada pela 19ª CPIPRAEM

15-09-2014 PSD e CDS-PP MDN

Cartas de convite, modelo de leilão, primeiras e segundas 

propostas, quaisquer Atas ou Documentos de negociação com 

entidades.bancárias envolvidas no Financiamento da aquisição dos 

Helicópteros EH – 101.

P 29-09-2014 Informa que não dispõe dos documentos solicitados

15-09-2014 BE MDN

- Carta convite enviada aos 10 concorrentes a 23 de agosto de 2003; 

- Propostas enviadas pelos concorrentes que responderam até ao 

dia 8 de setembro de 2003; - Atas, pareceres ou registos sobre a 

decisão de selecionar o Deutsche Bank e o consórcio BES/CSFB; - 

Atas, pareceres ou registos sobre a reunião realizada em Londres 

com o Deutsche Bank, o consórcio BES/CSFB e o GSC; - Comunicação 

trocada entre o Ministério da Defesa Nacional e o consórcio 

BES/CSFB, em que o consórcio propõe a alteração do spread de 19,6 

pontos para 25 pontos base.

P 29-09-2014

15-09-2014 BE MDN

Relatório elaborado pelo ex-Secretário Geral do Ministério da 

Defesa Nacional, Dr. Bernardo Carnall, dirigido ao Ministério das 

Finanças, sobre o processo de leilão bancário para financiamento da 

aquisição dos submarinos

P 29-09-2014

Informa que "com o título referido nada foi 

encontrado, porventura atendendo à forma genérica 

como o mesmo é titulado no requerimento" 

15-09-2014 BE MEF

Cartas de convite, modelo de leilão, primeiras e segundas 

propostas, quaisquer Atas ou Documentos de negociação com 

entidades.bancárias envolvidas no Financiamento da aquisição dos 

Helicópteros EH – 101.

P 01-10-2014

15-09-2014 PS ME

Informação do valor pago por esta prestação de serviços e a 

informação sobre se antes da assinatura do contrato a mesma 

questão foi objeto de algum memo ou parecer, de qualquer 

entidade externa ou interna, como foi asseverado pelo ex-Ministro, 

em depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito

Aguarda envio

18-09-2014 PS
Deutsche Bank 

Portugal

Cópia da carta-convite recebida; Cópia da proposta que 

apresentaram ao Ministério da Defesa Nacional. P 30-09-2014

18-09-2014 PS Bernardo Ayala

A controvérsia jurídica suscitada no seio da CPC sobre os critérios a 

adotar para creditar contrapartidas e pré-contrapartidas 

designadamente no tocante ao VAN; Os critérios usados para 

elaboração das cláusulas contratuais que levaram a que o Estado 

português fosse penalizado por cada dia entre a data de assinatura 

de contrato e a entrada em vigor.

O 26-09-2014 Resposta ao solicitado

http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/MDN/Pedidos de documentação/OF. 112 MDN.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/MDN/Pedidos de documentação/OF. 113 MDN.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/MDN/Pedidos de documentação/OF. 115 MDN.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/MEF/Pedido de documentação/OF. 116 MEF.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/ME/Pedidos de documentação/OF. 114 ME.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Deutsche Bank/OF. 121 Deutsche Bank.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Deutsche Bank/OF. 121 Deutsche Bank.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Bernardo Ayala/OF. 122 Dr. Bernardo Ayala.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Bernardo Ayala/Resposta ao of_122.pdf
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Listagem da documentação solicitada pela 19ª CPIPRAEM

18-09-2014 BE PGR

Informação: - os documentos requeridos em 2009 ao MDN pelo 

DCIAP chegaram a ser localizados? - em caso de resposta negativa 

ao ponto anterior, foi iniciado algum inquérito ou investigação ao 

desaparecimento da documentação em causa? - em caso de 

resposta positiva ao ponto anterior, quais os resultados das 

diligências tomadas?

P 30-09-2014 Confidencial

18-09-2014 BE MDN

Documentação identificada no oficio n.º 3223/CG da SG do MDN 

com a seguinte numeração: - 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,43, 44 e 45.
P 29-09-2014

Informa que "os documentos constantes da lista não 

foram encontrados "

18-09-2014 PS MDN

Documentos relativos aos termos em que foi previsto o 

enquadramento da manutenção dos dois submarinos adquiridos 

pelo Estado Português, bem como, o relatório detalhado da sua 

primeira manutenção.

Aguarda envio

18-09-2014 PS
Marcelo Rebelo 

de Sousa

Cópia do parecer datado de Maio de 2001 sobre a alteração por 

substituição do núcleo essencial do objeto contratual, a saber os 

submarinos a adquirir.

23-09-2014

Resposta ao solicitado - Marcelo Rebelo de Sousa 

comunica  "da minha parte existe a concordância com 

tal

disponibilização,mas a decisão cabe a quem pediu os 

Pareceres " (PLMJ)

26-09-2014 PS José Miguel Júdice

Cópia do parecer, elaborado pelo Professor Marcelo Rebelo de 

Sousa, datado de Maio de 2001 sobre a alteração por substituição 

do núcleo essencial do objeto contratual, a saber os submarinos a 

adquirir.

Aguarda envio

MDN Aguarda envio

EMPORDEF Aguarda envio

Sérvulo Correia e 

Associados P 07-10-2014

Informa que o escritório não acompanhou o assunto e 

que este terá sido conduzido pelo gabinete do então 

MDN

Tribunal de Contas Aguarda envio

PS02-10-2014
Documentos relativos ao procedimento de consulta aos bancos no 

âmbito do financiamento dos EH-101

http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/PGR/Pedidos de documentação/OF. 123 PGR.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/MDN/Pedidos de documentação/OF. 125 MDN.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/MDN/Pedidos de documentação/OF. 126 MDN.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Marcelo Rebelo de Sousa/OF. 124 Dr. Marcelo Rebelo de Sousa.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Marcelo Rebelo de Sousa/OF. 124 Dr. Marcelo Rebelo de Sousa.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Marcelo Rebelo de Sousa/Resposta a solicitação de parecer.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Marcelo Rebelo de Sousa/Resposta a solicitação de parecer.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Marcelo Rebelo de Sousa/Resposta a solicitação de parecer.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Marcelo Rebelo de Sousa/Resposta a solicitação de parecer.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Marcelo Rebelo de Sousa/Resposta a solicitação de parecer.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Marcelo Rebelo de Sousa/Resposta a solicitação de parecer.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Marcelo Rebelo de Sousa/Resposta a solicitação de parecer.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/José Miguel Judice/OF. 129 Dr. Miguel Judice.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/MDN/Pedidos de documentação/OF. 132 - MDN.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/EMPORDEF/OF. 132 - Presidente da Empordef.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Servulo Correia e Associados/OF. 134 - Prof. Dr. Sérvulo Correia.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/Servulo Correia e Associados/OF. 134 - Prof. Dr. Sérvulo Correia.pdf
http://arnet/sites/XIILeg/COM/CPIPRAEM/Documents/Documentacao_Entidades/TC/Pedidos de documentação/OF. 133 - Tribunal de Contas.pdf

