
ESCLARECIMENTO 

28 de outubro de 2022 

Na sequência da notícia pública sobre acusação proferida no âmbito do inquérito n.º 

2142/11.8TDLSB da 1ª secção do DIAP de Lisboa, julgo oportuno esclarecer o seguinte: 

Este inquérito investigou factos que ocorreram, de uma maneira geral, há mais de 15 

anos. 

Apesar de o inquérito se ter iniciado em 2011, apenas em agosto de 2017 fui, pela 

primeira vez chamado ao processo, para ser constituído arguido e para, querendo, 

prestar declarações sobre a matéria versada. 

Nessa data, agosto de 2017, manifestei a vontade de prestar declarações, após me ser 

concedido, como veio a ser, o acesso ao processo, para que pudesse conhecer o 

fundamento das imputações. 

Porém, apesar dessa manifestação inequívoca de vontade em vir a prestar declarações, 

não voltei a ser notificado para aquele efeito. 

Só agora, decorridos mais de 15 anos sobre a prática dos factos sob escrutínio e mais de 

5 anos sobre o único momento em que fui chamado a prestar esclarecimentos, foi 

proferida a acusação. 

Procedo agora à análise respetiva bem como dos demais elementos dos autos, 

constituídos por XV volumes e mais de 100 anexos. 

Finda essa análise estarei em condições de tomar posição sobre os factos que me são 

imputados e sobre a respetiva qualificação, o que farei no tempo e nos locais apropriados 

com a devida fundamentação. 

Sem embargo dessa intervenção processual cabe referir, desde já, que: 

Todos os procedimentos relativos às parcerias público privadas em causa foram 

efetuados no cumprimento das regras legais aplicáveis e pelas entidades com 

competência para o efeito; 



Quando me foi dada nota de problemas existentes no funcionamento dessas parcerias, 

atribuíveis, basicamente, às falhas no financiamento que estava contratualizado com 

CGD, tomei, logo em 2011, medidas tendentes à verificação das questões suscitadas e 

ao reforço da garantia da boa execução de todos os trabalhos em cursos por parte das 

duas sociedades envolvidas, o que se impunha em defesa do interesse público; 

Não há qualquer fundamento para afirmar que o Município de Oeiras ficou lesado pela 

contratualização das referidas parceiras, tendo em conta o desfecho dos processos. (a) 

Tudo isto será demostrado nas fases processuais que se seguirão. (b) 

Apenas voltarei a referir-me ao processo e às matérias nele versadas após a intervenção 

que nele irei ter, na qual explicitarei, detalharei e fundamentarei as razões que agora 

deixo enunciadas.  

(a) Sempre com homologação do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra. 

(b) Finalmente refiro que: 

1) Nunca foram realizadas quaisquer buscas em minha casa ou no meu Gabinete 

na Câmara; 

2) A constituição das duas PPP foram precedidas de concurso público para 

escolha do parceiro privado e por júri absolutamente independente; 

3) Não tive qualquer participação em todo o processo de constituição dos 

referidos parceiros, para além do facto de ser Presidente da Câmara à data 

de constituição dos mesmos. 

Isaltino Morais 


