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NOTA TÉCNICA  

 

I. Análise da iniciativa  

 

• A iniciativa  

A presente iniciativa visa estabelecer limitações e regras de publicidade aplicáveis a 

nomeações para os gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos, bem como a 

nomeações para altos cargos públicos. 

 

Os proponentes entendem que “a transparência na vida pública tem vindo a ser objeto 

de aprofundamento através de inúmeras iniciativas legislativas em discussão na 

Assembleia da República, na Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no 

Exercício de Funções Públicas. Neste contexto, a introdução de critérios claros e 

conhecidos de todos os responsáveis políticos em matéria de nomeações para funções 

em gabinetes e em altos cargos públicos deve ser um dos elementos dessa tarefa de 

revisão do quadro normativo, introduzindo na lei um padrão comum e unificador de 

procedimentos nesta matéria”. 

Afirmam ainda que “ao invés de tratar indiferenciadamente as várias situações, 

confundindo um debate que se quer preciso e claro, a presente iniciativa distingue com 

clareza a diferente natureza de cada cargo, as diferentes modalidades de nomeação e 

o alcance das restrições que daí devem resultar, operando um exercício assente na 

salvaguarda da proporcionalidade, critério inultrapassável para assegurar a 

constitucionalidade do regime a edificar”. 

 

Para efetivar o desiderato da iniciativa preveem-se as seguintes alterações legislativas: 

artigos 11.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro (Estabelece a natureza, 

a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos 

membros do Governo); é aditado um artigo 19.º-B à Lei n.º 2/2004, de 31 de janeiro 

(Aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração 

central, regional e local do Estado); e o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de 

março (Aprova o novo estatuto do gestor público). 

 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2154&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1708A0019A&nid=1708&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1252A0030&nid=1252&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1252A0030&nid=1252&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=
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Apresentamos no Anexo 1 – Quadro Comparativo, o quadro representativo das 

alterações propostas e suas inerentes consequências, para uma melhor compreensão 

do alcance da iniciativa em apreço. 

 

Por fim, registe-se que a iniciativa no seu artigo 3.º prevê que “as inibições à designação 

de membros dos gabinetes previstas no n.º 6 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, 

de 20 de janeiro, aplicam-se a todos os gabinetes de apoio aos titulares de cargos 

políticos e cargos públicos, nomeadamente aos gabinetes de apoio, à Casas Civil e 

Militar da Presidência da República, ao gabinete do Primeiro-Ministro e aos gabinetes 

de apoio da Assembleia da República e das Assembleias Legislativas das Regiões 

Autónomas, e respetivos grupos parlamentares, e dos órgãos das autarquias locais”. 

 

 

II. Enquadramento jurídico nacional 

 

Com o reconhecimento de que os gabinetes ministeriais deviam “adequar a sua 

composição à amplitude e diversidade de funções dos seus titulares”1, em 1988, com a 

publicação do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de julho, foi alterada e unificada a legislação 

aplicável ao pessoal dos gabinetes ministeriais. O diploma estabelece que, além do 

chefe de gabinete, cinco adjuntos e quatro secretários (no caso de ministros), é possível 

“chamar a prestar colaboração” um número indefinido de especialistas (n.ºs 1 e 3 do 

artigo 2.º, n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º). 

Alguns anos depois, foi definido o regime de incompatibilidades aplicável aos titulares 

de cargos cuja nomeação, assente no princípio da livre designação, se fundamente por 

lei em razão da especial confiança e que exerçam funções de maior responsabilidade, 

de modo a garantir a inexistência de conflito de interesses, através do Decreto-Lei n.º 

196/93, de 27 de maio, e aplica-se, entre outros, aos titulares de cargos que compõem 

o Gabinete do Primeiro-Ministro e os gabinetes dos membros do Governo. 

Volvidas duas décadas, o regime foi então revisto e atualizado, de forma a compatibilizá-

lo com a evolução legislativa, harmonizando regras e clarificando, ainda, algumas 

                                                           
1 Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de julho. 

https://dre.pt/application/file/a/375158
https://dre.pt/application/file/a/283673
https://dre.pt/application/file/a/283673
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dúvidas interpretativas. Assim, surge o Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro2 3, que 

estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos 

os gabinetes dos membros do Governo. 

A presente iniciativa altera o artigo 11.º, relativo à designação dos membros dos 

gabinetes, sendo estes livremente designados e exonerados por despacho do membro 

do Governo respetivo, devendo a informação relativa ao pessoal nomeado e respetivos 

despachos de nomeação ser publicada na página da Internet do Governo (artigo 18.º). 

 

O pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local 

do Estado tem um estatuto próprio, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro4, 

aplicando-se igualmente aos institutos públicos, salvo no que respeita às matérias 

específicas reguladas pela respetiva lei-quadro. 

 

De acordo com o artigo 17.º, o pessoal dirigente está sujeito ao regime de 

incompatibilidades, inibições e impedimentos previstos nas disposições reguladoras de 

conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, previstos quer na 

                                                           
2 Diploma consolidado retirado do portal da Internet do Diário da República Eletrónico (não 

dispensa a consulta das alterações legislativas).  

3 Nos termos do n.º 2 do art.177.º da Lei n.º 82-B/2014 , de 31 de dezembro (Orçamento de 

Estado 2015), altera o art. 25.º (revogando os arts 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 381/89, de 28 de 

outubro, na redação do presente diploma, na parte aplicável ao pessoal detentor da categoria e 

contemplado na lista de afetação prevista no artigo 13.º-A, aditado pela referida Lei) do Decreto-

Lei n.º 288/2000, de 13 de novembro. 

4 Diploma consolidado retirado do portal da Internet do Diário da República Eletrónico (não 

dispensa a consulta das alterações legislativas)..  

.  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107738393/201905061156/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107738393/201905061200/73449784/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107738393/201905061200/73449791/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70186988/201905061425/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/66015866
https://dre.pt/application/file/a/549365
https://dre.pt/application/file/a/549365
https://dre.pt/application/file/a/615714
https://dre.pt/application/file/a/615714
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Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas5 6 quer na Lei n.º 64/93, de 26 de agosto7, 

que regula o regime do exercício de funções pelos titulares de órgãos de soberania e 

por titulares de outros cargos políticos. 

 

De igual modo, normas relativas às incompatibilidades e impedimentos podem ser 

encontradas no estatuto do gestor público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 

27 de março8, no que à designação dos gestores diz respeito. Assim, e de acordo com 

o artigo 13.º, os gestores públicos são designados por nomeação ou por eleição, sendo 

esta feita mediante resolução do Conselho de Ministros, devidamente fundamentada e 

publicada no Diário da República juntamente com uma nota relativa ao currículo 

                                                           
5 Diploma consolidado retirado do portal da Internet do Diário da República Eletrónico.  

6 O artigo 19.º, relativo a incompatibilidades e impedimentos, refere que “no exercício das suas 

funções, os trabalhadores em funções públicas estão exclusivamente ao serviço do interesse 

público, tal como é definido, nos termos da lei, pelos órgãos competentes da Administração” e 

que “sem prejuízo de impedimentos previstos na Constituição e noutros diplomas, os 

trabalhadores com vínculo de emprego público estão sujeitos ao regime de incompatibilidades e 

impedimentos previsto na presente secção.” 

A alínea a) do n.º 4 do artigo 24.º equipara, para efeitos de proibições específicas, o trabalhador 

público ao seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, aos seus ascendentes e descendentes 

em qualquer grau, aos seus colaterais até ao segundo grau e a pessoa que com ele viva em 

união de facto. 

7 Com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 39-B/94, de 27 de dezembro, 28/95, de 18 de 

agosto, 12/96, de 18 de abril, 42/96, de 31 de agosto e 12/98, de 24 de fevereiro, pelo Decreto-

Lei n.º 71/2007, de 27 de março, pela Lei n.º 30/2008, de 10 de julho (na parte respeitante ao 

represente da república nas Regiões Autónomas) e pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de 

novembro, apresentando-se na sua versão consolidada retirada do portal da Internet do Diário 

da República Eletrónico. 

8 Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei 

n.º 8/2012, de 18 de janeiro (retificado pela Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 25 de 

janeiro) e pelo Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28 de julho, apresentando-se na sua versão 

consolidada retirada do portal da Internet do Diário da República Eletrónico. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117652694/201905061519/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/67025149/201905061510/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106490504/201905061543/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106490504/201905061543/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/233986
https://dre.pt/application/file/a/434574
https://dre.pt/application/file/a/434574
https://dre.pt/application/file/a/571782
https://dre.pt/application/file/a/241319
https://dre.pt/application/file/a/210935
https://dre.pt/application/file/a/520294
https://dre.pt/application/file/a/520294
https://dre.pt/application/file/a/456589
https://dre.pt/application/file/a/146285
https://dre.pt/application/file/a/146285
https://dre.pt/application/file/a/243671
https://dre.pt/application/file/a/544250
https://dre.pt/application/file/a/544250
https://dre.pt/application/file/a/544253
https://dre.pt/application/file/a/544253
https://dre.pt/application/file/a/75058293


________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Projeto de Lei n.º 1196/III/4.ª (PS) 

Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas (14.ª) 

6 

 

 

NOTA TÉCNICA  

académico e profissional do designado, sob proposta 9  dos membros do Governo 

responsáveis pela área das finanças e pelo respetivo sector de atividade. Este artigo 

sofreu uma alteração, operada pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro e retificado 

pela Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro. 

 

 

III. Enquadramento parlamentar 

 

Consultada a base de dados AP não foram encontradas iniciativas, nesta e na anterior 

legislatura, sobre a matéria em análise. 

 

 

IV. Apreciação dos requisitos formais 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa legislativa em análise é subscrita por dois Deputados do Grupo Parlamentar 

do Partido Socialista, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e no 

artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (doravante RAR), que 

consagram o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, nos termos 

da alínea b) do artigo 156.º da Constituição e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do RAR, 

e dos grupos parlamentares, nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da 

Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do RAR. Reveste a forma de projeto de lei, nos 

termos do n.º 1 do artigo 119.º do RAR. 

Encontra-se redigido sob a forma de artigos, é precedido de uma breve exposição de 

motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, dando 

assim cumprimento aos requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do artigo 124.º do 

RAR. 

                                                           
9 A proposta deve ser acompanhada de avaliação, não vinculativa, de currículo e de adequação 

de competências ao cargo de gestor público da personalidade a que respeita a proposta de 

designação, realizada pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. 

https://dre.pt/application/file/a/544250
https://dre.pt/application/file/a/544253
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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De igual modo encontram-se respeitados os limites à admissão das iniciativas, previstos 

no n.º 1 do artigo 120.º do RAR, uma vez que este projeto de lei parece não infringir 

princípios constitucionais 10  e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa.  

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 11 de abril de 2019. Foi admitido e baixou 

na generalidade à Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de 

Funções Públicas a 17 de abril, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da 

República. Foi anunciado em sessão plenária no dia 24 de abril. 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da presente iniciativa legislativa - «Estabelece limitações e regras de publicidade 

suplementar a nomeações para os gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos» 

- traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do 

artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como Lei Formulário11, embora 

possa ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na especialidade 

ou em redação final. 

Segundo as regras de legística formal, «o título de um ato de alteração deve referir o 

título do ato alterado, bem como o número de ordem de alteração» 12. Esta iniciativa 

                                                           
10 O projeto de lei aborda diversas matérias, nomeadamente direitos, liberdades e garantias (na 

perspetiva de uma limitação ao disposto no artigo 47.º ou 50.º da Constituição), de reserva 
relativa de competência legislativa da Assembleia da República [alínea b) do n.º 1 do artigo 
165.º]. 
Nas nomeações para gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos e cargos públicos, 
especifica a Presidência da República e o gabinete do Primeiro-Ministro (artigo 3.º do projeto de 
lei) e os gabinetes do Governo (artigo 2.º do projeto de lei). 
Caso se entenda que tal também pode respeitar à organização e funcionamento do Governo, a 
delimitação desta norma poderá suscitar dúvidas sobre o respeito pelo princípio da auto-
organização dos órgãos de soberania, atendendo, neste caso, ao disposto no n.º 2 do artigo 
198.º da Constituição - matéria de competência reservada do Governo. Tal como a autonomia 
organizativa dos serviços de apoio do Presidente da República é da competência de reserva 
absoluta da Assembleia da República. 
Note-se, no entanto, que o Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, que estabelece a natureza, 
a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do 
Governo (alterado pelo artigo 2.º da iniciativa), foi aprovado ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 198.º da Constituição - competência concorrencial com a Assembleia da República. 
11 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, 
a identificação e o formulário dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 
de janeiro, 26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de agosto, e 43/2014, de 11 de julho. 
12 Duarte, D., Sousa Pinheiro, A. et al (2002), Legística. Coimbra, Editora Almedina, pág. 201. 

https://dre.pt/application/file/25346100
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pretende alterar o Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, que estabelece a natureza, 

a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos 

membros do Governo, a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto do 

pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local 

do Estado, e o Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, que aprova o estatuto do gestor 

público. 

Consultando o Diário da República Eletrónico verifica-se que até à data o Decreto-Lei 

n.º 11/2012, de 20 de janeiro, não sofreu qualquer alteração. Por sua vez, a Lei n.º 

2/2004, de 15 de janeiro, foi alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-

A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 

68/2013, de 29 de agosto, 128/2015, de 3 de setembro; enquanto o Decreto-Lei n.º 

71/2007, de 27 de março, foi alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 

pelos Decretos-Leis n.ºs 8/2012, de 18 de janeiro, e 39/2016, de 28 de julho 

Assim, caso se pretenda aplicar ao título a regra de legística supra mencionada, sugere-

se a seguinte formulação: «Estabelece limitações e regras de publicidade suplementar 

a nomeações para os gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos, procedendo 

à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, que estabelece a 

natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes 

dos membros do Governo, à sétima alteração à Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que 

aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração 

central, regional e local do Estado, e à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 71/2007, de 

27 de março, que aprova o estatuto do gestor público». 

Refira-se que, segundo o n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, os 

«diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração 

introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que 

procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas», pelo que o 

elenco das modificações sofridas deve ser acrescentado no articulado deste projeto de 

lei. 

O autor não promoveu a republicação dos diplomas legais alterados. Tal não se justifica 

em relação à Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, dada a exceção prevista na parte inicial 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/11/2012/01/20/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/lei/2/2004/01/15/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/71/2007/03/27/p/dre/pt/html
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da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro (tendo em conta 

que não houve mais de três alterações desde a última republicação, efetuada pela Lei 

n.º 64/2011, de 22 de dezembro). Em relação aos outros dois diplomas legais alterados, 

não se verificam quaisquer dos requisitos de republicação, previstos no artigo 6.º da Lei 

n.º 74/98, de 11 de novembro.  

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro. 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 5.º deste projeto de lei estabelece que a 

sua entrada em vigor ocorrerá no primeiro dia da XIV Legislatura, mostrando-se assim 

conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, 

segundo o qual os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, 

em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação». 

De referir que o citado artigo 5.º deve ser numerado, uma vez que o articulado tem, por 

lapso, dois artigos 4.º. Aproveitamos, ainda, para mencionar que falta a epígrafe do 

artigo 19.º-B, aditado à Lei n.º 2/2004, de 31 de janeiro, pelo primeiro artigo 4.º do projeto 

de lei, e que no proémio do segundo artigo 4.º é referido que é alterado o artigo 13.º do 

Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, mas de seguida surge, por lapso, o número 

do artigo «19.º-B» citado (em vez de «13.º»). 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em análise não nos suscita outras 

questões no âmbito da lei formulário. 

 

V. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento internacional  

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União 

Europeia: Espanha e França. 



________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Projeto de Lei n.º 1196/III/4.ª (PS) 

Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas (14.ª) 

10 

 

 

NOTA TÉCNICA  

 

ESPANHA 

Os chefes (diretores) de gabinete dos ministros são nomeados por Real Decreto, 

aprovado em Conselho de Ministros, enquanto que os chefes de gabinete dos 

secretários de estado são nomeados por ‘orden ministerial’, com conhecimento prévio 

do conselho de ministros. 

De acordo com o artigo 10 da Ley 50/1997, de 27 de novembro, del Gobierno13, os 

gabinetes são órgãos de apoio político e técnico do presidente do Governo, dos Vice-

Presidentes, dos Ministros e dos Secretários de Estado, realizando tarefas de confiança 

e assessoria especializada. 

 

Na Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 

las Administraciones Públicas 14 , podemos encontrar as disposições genéricas de 

incompatibilidades nos cargos públicos.  

 

Das pesquisas efetuadas não foram localizadas disposições que impedissem a 

nomeação de familiares de titulares de cargos públicos para os seus gabinetes nem o 

dever de publicar tais relações, quando o sejam com outro titular de cargo público. 

 

 

FRANÇA 

Durante a campanha presidencial, Emmanuel Macron prometeu apresentar vários 

textos destinados a "moralizar a vida pública", a fim de "fortalecer o vínculo existente 

entre os cidadãos e seus representantes". Assim, nesta sequência, em setembro de 

2017 foi aprovada a Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la 

vie politique, com diversas disposições sobre transparência, incluindo as condições para 

a contratação e nomeação de funcionários de membros do Governo, parlamentares e 

de titulares de cargos executivos.  

                                                           
13 Diploma consolidado retirado do portal oficial boe.es. 

14 Diploma consolidado retirado do portal oficial boe.es. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-25336
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-151
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-151
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/9/15/JUSC1715753L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/9/15/JUSC1715753L/jo/texte
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De acordo com o seu artigo 11, é proibido a um membro do governo manter no seu 

gabinete o cônjuge ou pessoa que com a qual mantenha uma relação análoga, os seus 

ascendentes ou descendentes ou os ascendentes ou descendentes do cônjuge15. A 

violação desta proibição implica a ilegalidade do ato de nomeação e o seu terminus 

imediato. O membro do governo que nomeie alguma das pessoas referidas é punido 

com pena de prisão até três anos e pena de multa de 45 mil euros.  

É igualmente obrigatória a comunicação à “Haute Autorité pour la transparence de la vie 

publique” quando existam no gabinete de membros do governo elementos que sejam 

irmãos ou cônjuges daqueles, seus sobrinhos, seus ex-cônjuges, respetivos filhos e 

irmãos ou, por fim, os filhos ou irmãos do seu cônjuge. 

Quando exista uma das relações familiares mencionadas, mas com um outro membro 

do governo, igual comunicação deve ser feita à referida autoridade. 

 

Sobre este artigo, o Conseil Constitucionnel pronunciou-se sobre as questões de 

constitucionalidade, através da Décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017. 

 

 

 

VI. Consultas e contributos 

 

 Consultas obrigatórias  

A Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções 

Públicas solicitou pareceres escritos à Casa Civil da Presidência da República; ao 

Governo (através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares) e à Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) em 10 de maio de 2019. Os mesmos, após 

rececionados serrão publicados na página da iniciativa. 

 

                                                           
15 Todas as referências a “cônjuge” entendem-se como extensíveis a pessoas com as quais 

possua uma relação análoga a este. 

https://www.hatvp.fr/
https://www.hatvp.fr/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017752DC.htm
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43666
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Regiões Autónomas 

O Presidente da Assembleia da República promoveu, a 17 de abril de 2019, a audição 

dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas, através de emissão de parecer 

no prazo de 20 dias, nos termos do artigo 142.º do Regimento da Assembleia da 

República, e para os efeitos do n.º 2 do artigo 229.º da Constituição. 

Foi recebido até à data parecer da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que pode ser consultado, 

juntamente com outros que ainda possam ser enviados, na página da presente iniciativa. 

 

VII. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género – 

A ficha de avaliação de impacto de género que passou a ser obrigatória para todas as 

iniciativas legislativas com a aprovação da Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, e conforme 

deliberado na reunião n.º 67, de 20 de junho de 2018 da Conferência de Líderes, 

encontra-se em anexo à presente iniciativa.  

O projeto tem aplicação à nomeação dos membros de gabinetes de titulares de cargos 

políticos, e ao processo de nomeação de dirigentes da Administração Pública e de 

gestores públicos, sem impacto específico de género. 

 

• Linguagem não discriminatória  

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. 

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na 

redação final, nesta fase do processo legislativo a redação do projeto de lei não nos 

suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao 

género. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43666
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114661388/details/maximized?tipo_facet=Lei&fqs=impacto+de+g%C3%A9nero&perPage=25&q=impacto+de+g%C3%A9nero
http://arnet/sites/XIIILeg/MESA/SUMULASArquivo/Súmula%20n.º%20067.pdf
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634770734d5445354e69315953556c4a587a45756347526d&fich=pjl1196-XIII_1.pdf&Inline=true
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VIII. Anexo 1 – Quadro Comparativo 

Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro 

Projeto de Lei n.º 1196XIII/4.ª (PS) 

Artigo 11.º 
Designação dos membros dos gabinetes 

 
1 - Os membros dos gabinetes são livremente 
designados e exonerados por despacho do 
membro do Governo respectivo. 
 
 2 - A designação dos membros dos gabinetes 
encontra-se apenas condicionada pela 
necessidade de verificação da existência de 
cabimento no orçamento do gabinete 
respectivo e dos limites estabelecidos no 
artigo 4.º  
3 - Os membros dos gabinetes consideram-
se, para todos os efeitos, em exercício de 
funções a partir da data indicada no despacho 
de designação e independentemente da 
publicação na 2.ª série do Diário da 
República.  
 4 - A designação para o exercício de funções 
nos termos do n.º 1 apenas depende da 
concordância da entidade de origem quando 
se trate de entidades da administração 
regional ou local e de entidades ou empresas 
privadas, sendo o despacho de designação 
comunicado à respectiva entidade.  
 5 - Os aposentados, reformados e reservistas 
ou equiparados podem ser designados para o 
exercício de funções em gabinetes dos 
membros do Governo, sendo-lhes aplicável o 
regime previsto no Estatuto da Aposentação, 
nos termos da lei.   

Artigo 11.º 
(…) 

 
1 - Os membros dos gabinetes são livremente 
designados e exonerados por despacho do 
membro do Governo respetivo, sem prejuízo 
do disposto no n.º 6. 
2 – […] 
 
 
 
 
 
3 – […] 
 
 
 
 
 
4 – […] 
 
 
 
 
 
 
 
5 – Os membros do Governo não podem 
nomear para o exercício de funções nos seus 
gabinetes:  
a) Os seus cônjuges ou unidos de facto; 
b) Os seus ascendentes e 
descendentes;  
c) Os seus irmãos e respetivos cônjuges 
e unidos de facto; 
d) Os ascendentes e descendentes do 
seu cônjuge ou unido de facto; 
e) Os seus parentes até ao quarto grau 
da linha colateral;  
f) As pessoas com as quais tenham 
uma relação de adoção, tutela ou 
apadrinhamento civil. 
6 – A violação do disposto no número anterior 
determina a nulidade do ato de nomeação, 
bem como a demissão do titular do cargo que 
procedeu à nomeação. 
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Artigo 18.º 
Publicidade 

 
O Governo publicita na sua página electrónica 
informação sobre todo o pessoal em funções 
nos gabinetes indicando a publicação e o 
conteúdo dos respectivos despachos de 
designação.   

Artigo 18.º 
[…] 

 
1 - [Atual corpo do artigo] 
 
 
 
 
2 – São ainda objeto de publicação na página 
eletrónica referida no número anterior as 
nomeações para o exercício de funções no 
gabinete de um membro do Governo das 
pessoas que tenham com um outro membro 
do Governo uma das relações referidas nas 
alíneas a) a c) do n.º 6 do artigo 11.º. 

 

 

Lei n.º 2/2004, de 31 de janeiro Projeto de Lei n.º 1196XIII/4.ª (PS) 

 Artigo 19.º-B 
(…) 

 
Os membros do Governo estão impedidos de 
proferir despachos de nomeação para o 
exercício de cargos de direção superior:  
a) Os seus cônjuges ou unidos de facto; 
b) Os seus ascendentes e 
descendentes;  
c) Os seus irmãos e respetivos cônjuges 
e unidos de facto; 
d) Os ascendentes e descendentes do 
seu cônjuge ou unido de facto; 
e) Os seus parentes até ao quarto grau 
da linha colateral;  
f) As pessoas com as quais tenham 
uma relação de adoção, tutela ou 
apadrinhamento civil. 

 

 

Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de 
março 

Projeto de Lei n.º 1196XIII/4.ª (PS) 

Artigo 13.º 
Designação dos gestores 

 
1 - Os gestores públicos são designados por 
nomeação ou por eleição. 
2 - A nomeação é feita mediante resolução do 
Conselho de Ministros, devidamente 
fundamentada e publicada no Diário da 

Artigo 13.º 
[…] 

 
1 – […] 
 
2 – […] 
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República juntamente com uma nota relativa 
ao currículo académico e profissional do 
designado, sob proposta dos membros do 
Governo responsáveis pela área das finanças 
e pelo respectivo sector de actividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - A proposta referida no número anterior 
deve ser acompanhada de avaliação, não 
vinculativa, de currículo e de adequação de 
competências ao cargo de gestor público da 
personalidade a que respeita a proposta de 
designação, realizada pela Comissão de 
Recrutamento e Selecção para a 
Administração Pública. 
 
4 - Para efeitos do número anterior, a 
Comissão de Recrutamento e Selecção para 
a Administração Pública pode realizar 
entrevista de avaliação de competências 
exigíveis ao exercício das funções de gestor 
público e aplicar outros métodos de avaliação. 
 
5 - Não pode ocorrer a nomeação ou proposta 
para eleição entre a convocação de eleições 
para a Assembleia da República ou a 
demissão do Governo e a investidura 
parlamentar do Governo recém-nomeado, 
salvo se se verificar a vacatura dos cargos em 
causa e a urgência da designação, caso em 
que as referidas nomeação ou proposta de 
que não tenha ainda resultado eleição 
dependem de confirmação pelo Governo 
recém-nomeado. 
 
6 - A eleição é feita nos termos da lei 
comercial. 

 
 
 
 
 
 
3 – Os membros do Governo estão impedidos 
de subscrever proposta de nomeação ou de 
participar na deliberação do Conselho de 
Ministros que nomeie como gestores 
públicos:  
a) Os seus cônjuges ou unidos de facto; 
b) Os seus ascendentes e descendentes;  
c) Os seus irmãos e respetivos cônjuges e 
unidos de facto; 
d) Os ascendentes e descendentes do seu 
cônjuge ou unido de facto; 
e) Os seus parentes até ao quarto grau da 
linha colateral;  
f) As pessoas com as quais tenham uma 
relação de adoção, tutela ou apadrinhamento 
civil. 
4 – [Anterior n.º 3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – [Anterior n.º 4] 
 
 
 
 
 
 
6 – [Anterior n.º 5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 – [Anterior n.º 6]. 
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