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DEPUTADOS DO
PSD NAS MÃOS
DO GRANDE
CONSULTOR
DA DEFESA
Angelo Correia, o "ministro-sombra" de Rui Rio para a Defesa, é
consultor da IDD, sociedade tutelada pelo ministério de João Gomes
Cravinho que gere várias das empresas com mais peso no sector e
assessora transacções de equipamentos militares. Ao NOVO, o histórico
social-democrata garante que se trata apenas de "um fórum de debate" e
contradiz o seu próprio CV: "Puseram mal no meu currículo." Já
condicionou os trabalhos parlamentares: impôs aos deputados do PSD
na Comissão de Defesa que travassem as audições aos chefes militares
antes da aprovação da nova reforma das Forças Armadas
TEXTO

Alexandre R. Malhado,
Cristina Rita e Graça Henriques
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m almoço no restaurante do novo edifício do Parlamento.
no final de Março, deixou deputados do
PSD da Comissão de
Defesa Nacional atónitos Ângelo Correia.
na qualidade de coordenador da área de
defesa do Conselho Estratégico
Nacional (CEN), transmitiu aos
parlamentares Ana Miguel dos
Santos e Carlos Eduardo Reis as
directrizes para acompanharem
o processo legislativo da nova
reforma das Forças Armadas. Entre
as orientações dadas. terá dissuadido os deputados de ouvirem os
chefes militares durante a discussão da lei na fase da generalidade. Com um pé no Parlamento,
outro no Governo. Ângelo Correia é membro do Conselho de
Estratégia das Indústrias de Defesa Nacionais (11)1)). sociedade tutelada pelo Ministério da Defesa
que opera junto de várias das
principais empresas do sector e
assessora transacções de equipamentos militares.
"Entrou-se num choque de competências. Ângelo Correia quis liderar a questão ab initio, apesar de
ter sido proposto dentro da comissão" ouvir os actuais chefes militares, relata ao NOVO uma fonte
envolvida no processo. Apesar de
a tradição legislativa ser a de auscultar os envolvidos durante a
especialidade, os deputados con:
sideravam oportuno ouvir informalmente os chefes militares, dada
a polémica levantada por esta reforma, que retira poderes aos ramos
e os centraliza no chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CF:MGFA).
"Até agora. a participação dos
actuais chefes dos ramos na lei foi
muito diminuta", critica o general
José Luiz Pinto Ramalho, antigo
chefe do Estado-Maior do Exército (CEME). "Tiveram oportunidade de apresentar um memorando, mas não sabem o que foi
aproveitado e por que razão determinadas propostas não foram aceites". concretiza.
O descontentamento no meio
militar ganhou proporções políticas depois da carta subscrita por
28 chefes dos estados-maiores dos
três ramos. incluindo o antigo Presidente da República António
Ramalho Eanes, criticando o processo da reforma das Forças Armadas. Outro ex-Presidente da República. Anibal Cavaco Silva, veio
juntar-se à contestação. lamentando o papel do PSD no processo.
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Qual a influência
dos grupos
de interesses
e grupos de
pressão que se
movem na área da
indústria de defesa,
dos programas de
reequipamento
militar e da gestão
do património
imobiliário?"
Carta dos ex-chefes militares
Excerto do ponto 5

"Só pode resultar de duas razões:
ignorância da realidade das Forças Armadas portuguesas ou concordância com o discurso de desconsideração e desqualificação do
ministro da Defesa em relação a
chefes militares a quem o pais
muito deve.' •
"O meu CV está errado"
Visto como "a eminência parda
do PSD para a defesa". desde 2019.
'os deputados do PSD aguardam
sempre instruções de Ângelo Correia". descrevem fontes militares
e parlamentares. Ao NOVO, o histórico social-democrata confirma o almoço com os deputados coordenadores na Comissão
de Defesa, mas nega qualquer
pressão. "A decisão de quem vai
ser ouvido na comissão não é
da competência do CEN", frisa,
acrescentando que tem "uma exce-

lente relação" com os parlamentares laranja da área.
Sobre o cargo na IDD. que acumula com a posição de estratega
no PSD, Ângelo Correia refere que
a plataforma governamental é "um
fórum do qual diz ser apenas membro. tendo-se limitado a participar em duas reuniões. Contudo, é
• contrariado pelo próprio currículo: o senador social-democrata apresenta-se como "membro
do Conselho de Estratégia das
Indústrias de Defesa Nacionais"
(que passou a integrar em 2014.
ainda durante o consulado de José
Pedro Aguiar-Branco). Justificação? "Puseram mal no meu currículo". garante. Também o organismo contraria Ângelo Correia
na sua página oficial, ao qualificar-se como uma "sociedade" que
tem a "missão de executar políticas sectoriais da Defesa", e não

como um espaço de debate de
opiniões. Ângelo Correia sublinha
até que não poderia ser remunerado. dado que, na sua óptica, tratando-se apenas de um fórum,
isso não aconteceria. Contactado pelo NOVO, o presidente do
Conselho de Administração da
IDD, Marco Capitão Ferreira, não
esclareceu se há lugar a remunerações neste tipo de cargos, limitando-se a dizer que o Conselho
Consultivo não pertence aos órgãos
sociais daquela entidade.
A IDD assume mesmo ter várias
funções. entre elas ''gerir as participações sociais que lhe estejam
cometidas" de entidades como a
Empordef, as OGMA e o Arsenal
do Alfeite; -assegurar a interface
público/privado na economia da
Defesa"; "apoiar as operações de
rentabilização de património na
área da Defesa Nacional. nomea-
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Sexta-feira
21 de Maio de 2021

Bloco central alargado
continua a
funcionar
nos assuntos
relacionados
com militares: PSD e
CDS juntaram-se aos
socialistas
no apoio às
duas propostas de lei
sobre a
reforma das
Forças
Armadas

disso é a mais recente declaração
do ministro João Gomes Cravinho:
"O PSD é um parceiro fundamental, atendendo à importância que
tem no Parlamento e pelas responsabilidades govemativas que teve
ao longo dos anos". referiu à SIC.
Ângelo Correia tem sido uma
das vozes mais audíveis na defesa da reforma em curso, iniciada
pelo Governo socialista. Após as
criticas do anterior chefe de Estado, o social-democrata mostrou
as garras: Cavaco Silva -devia estar
calado". "O prof. Cavaco Silva Iquel
não fale. Tenho muito respeito
pelo Cavaco Silva. Mas. assim como
nós temos a obrigação de o respeitar e estimar, ele também tem
de fazer um pequeno esforço para

se ajudar a si próprio, que é estar
calado quando não sabe do que
está a falar. Neste caso, não tem
qualquer sentido táctico nem técnico nem político, são palavras de
uma pessoa que desta área não
sabe nada'. atacou, citado pela TVI.
Amigo e orientador de tese

Além da proximidade à esfera
do Governo. Ângelo Correia mantèm uma ligação de amizade e de
academia como actual CEMGFA.
o almirante Silva Ribeiro. Em 2014.
o chefe militar (então catedrático do ISCSP) co-orientou a tese
de doutoramento do histórico
social-democrata, intitulada "Conceito Estratégico Nacional". "Conheci-o ai, tenho boa relação com ele.
muito respeito e amizade". frisou
Ângelo Correia ao NOVO.
A relação na academia não ficou
por aí: no mesmo ano. Ângelo Correia e Silva Ribeiro foram orientadotes da tese de mestrado de Sebastião José Martins, antigo minis-

Além da
proximidade
à esfera
do Governo,
Angelo
Correia
mantém
uma ligação
de amizade
e academia
com o actual
CEMGFA,
o almirante
Silva Ribeiro

damente no âmbito da execução
da respectiva Lei de Infra-estruturas": "assessorar as transacções
de equipamentos militares, nomeadamente no âmbito da execução
da Lei de Programação Militar",
conforme se lê no cite oficial.
Não é a primeira vez que se mistura a nova reforma militar com
os grupos de interesses no sector da defesa. No ponto 5 da carta' .
que os antigos chefes militares .1
enviaram ao Governo e a Belér4
questiona-se "qual é a intluênciár
dos grupos de interesses e grupo
de pressão que se movem na área
das indústrias de defesa, dos programas de reequipamento militar
e da gestão do património imobiliário'. Mais: "Que capacidade de
resistência tem o Estado em relação a eventuais pressões?'
Uma coisa é certa: o bloco central tem funcionado na defesa. Prova

tro do Interior de Angola e ex-chefe

do Serviço de Inteligênciae Segurança de Estado do país.
Com o apoio de PSD. CDS e
PS. o Governo tem luz verde para
as suas duas propostas de lei sobre
a reforma nas Forcas Armadas, que
centraliza os poderes dos tis ramos
no CEMGFA. Segue-se o debate na
especialidade. no qual terão de ser
ouvidos intervenientes do sector.
Ao NOVO, a coordenadora do PSD
na Comissão de Defesa. Ana Miguel
dos Santos, recusa comentar a vida
interna do partido, mas garante que
"os chefes militares serão ouvidos
na especialidade", como é a norma
Depois de se sentirem ignorados
na primeira fase legislativa, os mili-

tares esperam agora ser escutados:
"O que é realmente importante é
que os chefes militares actuais sejam
ouvidos individualmente', conclui o general Pinto Ramalho.
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Francisco Rodrigues dos Santos: "Com certeza serei
recandidato a líder do CDS" p..
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"PS e maçonaria
ficaram do lado
do agressor", diz a
primeira mulher a
apontar um nome

BENFICA
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Luís Filipe Vieira
isolado na defesa
de Jorge Jesus
para a próxima
temporada

Original e Livre

CAPITÃO ÂNGELO COM
CRAVINHO AO PEITO
Ministro-sombra de Rio para a Defesa
está a condicionar o trabalho dos
deputados do PSD na polémica reforma
das Forças Armadas, que volta a unir o
bloco central. Pormenor: é consultor de
uma sociedade tutelada pelo Governo
que gere várias empresas de peso no
sector e assessora transacções de
equipamento militar. Ângelo Correia
confirma ser membro da IDD, mas
garante que se trata apenas de um
"fórum de debate" P.10

Direito de resposta da secretária de Estado do Ambiente
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