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Grupo Parlamentar

PROJETO DE LEI N.º 48/XIII/1.ª

ALTERA O REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

DE PASSAGEIROS, PROCEDENDO À PRIMEIRA ALTERAÇÃO À LEI N.º 

52/2015, DE 9 DE JUNHO E REVOGANDO O DECRETO-LEI N.º 

174/2014, DE 5 DE DEZEMBRO E O DECRETO-LEI N.º 175/2014, DE 5 

DE DEZEMBRO, DETERMINANDO A NULIDADE DOS ATOS 

ENTRETANTO PRATICADOS EM VIOLAÇÃO DO PRESENTE DIPLOMA

Exposição de motivos

O XIX Governo Constitucional adotou como prioridade política a subconcessão a 

privados dos principais transportes públicos que operam nas Áreas Metropolitanas de 

Lisboa e do Porto. Desta fúria privatizadora resultou o lançamento de um conjunto de 

procedimentos de contratação pública marcados pela contestação social, política e 

judicial aos mesmos. 

Pior, tais procedimentos revelaram-se uma verdadeira trapalhada, sendo o expoente 

máximo o concurso para a subconcessão da STCP e do Metro do Porto, que acabou por 

ser anulado dando lugar a um polémico procedimento de contratação por ajuste direto, 

em plena pré-campanha eleitoral, com a legitimidade política do XIX Governo 

Constitucional diminuída e com a insofismável falta de transparência do tipo de 

procedimento escolhido, considerando em especial os montantes envolvidos. Neste caso, 
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poderá mesmo estar-se perante um caso de violação dos regulamentos comunitários em 

matéria de transparência dos processos de contratação pública. 

Acresce que, relativamente às concessões operadas pela Carris, pelo Metropolitano de 

Lisboa e pela STCP estamos perante situações em que existem direitos históricos dos 

Municípios de Lisboa e do Porto, que viram ainda o sistema de atribuições e 

competências que vigora, para os Municípios e para os seus órgãos, desde o século XIX, 

injustificavelmente violado, num claro atentado à proteção que a Constituição da 

República Portuguesa confere à autonomia das autarquias locais.

O próprio Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros veio a 

reconhecer o insubstituível papel das Áreas Metropolitanas e dos Municípios enquanto 

autoridades competentes quanto ao serviço público de transporte de passageiros 

operando no seu território.

Aliás, para sustentar juridicamente a sua obstinação em privatizar a gestão do serviço 

público de transporte de passageiros operado, entre outras, pela Carris, Metropolitano 

de Lisboa e STCP, o artigo 5.º do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de 

Passageiros (RJSPTP) veio estabelecer, excecionalmente, o Estado como autoridade de 

transportes para esses serviços de transportes de caráter eminentemente municipal ou, 

sempre, de carater exclusivamente metropolitano. De certa forma, esta disposição do 

RJSPTP, ao excluir o papel dos Municípios e das Áreas Metropolitanas, condena estas 

entidades a terem de receber no futuro estas competências depois de o Estado, através 

do Governo, ter tomado algumas das decisões estratégicas fundamentais que cabiam a 

essas entidades.

Percebe-se por isso, a vontade de privatizar a todo o custo por parte do XIX Governo 

Constitucional. Afinal, estava a ser posta em causa a legalidade e constitucionalidade dos 

seguintes atos:

a) Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2014, de 22 de julho, que determinou 

“o início do processo de abertura ao mercado dos serviços públicos de transporte de 

passageiros na área metropolitana do Porto, a cargo da Sociedade Transportes Coletivos 

do Porto, S.A., e da Metro do Porto, S.A., mediante concurso para a subconcessão dos 

serviços”;
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b) Da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10/2015, de 6 de Março, que determinou 

“o início do processo de abertura ao mercado da exploração dos serviços públicos de 

transporte de passageiros prestados pelas empresas Companhia Carris de Ferro de 

Lisboa, S.A., e Metropolitano de Lisboa, E.P.E., através da subconcessão destes serviços”;

c) De normas do Decreto-Lei n.º 174/2014, de 5 de dezembro e do Decreto-Lei n.º 

175/2014, de 5 de dezembro, cuja fiscalização sucessiva abstrata foi requerida ao 

Tribunal Constitucional por um conjunto de deputados à Assembleia da República.

Por isso, o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros foi 

desenhado com o propósito de tentar legitimar a posição do Estado para que, através do 

Governo, pudesse levar a cabo a subconcessão desses serviços de transportes.

A verdade é que mesmo o artigo 5.º do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte 

de Passageiros é de constitucionalidade duvidosa por violação das normas de proteção 

da autonomia local.

É certo que, apesar de toda esta polémica quanto à posição de concedente nas 

concessões operadas pela Carris, Metropolitano de Lisboa e STCP, se tem de reconhecer 

que desde 1975 o Estado assumiu materialmente a posição de concedente, 

determinando a política tarifária, a política de investimentos, a gestão das 

concessionárias e o seu financiamento, à margem dos Municípios, aos quais, diretamente 

ou através das Autoridades Metropolitanas que integram, não seja lícito imputar os 

encargos financeiros da gestão até agora levada a cabo pelo Estado.

No entanto, esta posição do Estado não pode privar certos Municípios, por si ou através 

de Áreas Metropolitanas que integram, de terem um papel ativo na gestão destas 

concessões, propondo-se em conformidade a alteração do Regime Jurídico do Serviço 

Público de Transporte de Passageiros. Urge reforçar a necessidade de delegação das 

competências do Estado até à transferência definitiva das mesmas pela caducidade dos 

contratos de concessão, bem como limitando em matérias estruturais as competências 

do Estado que, até à caducidade dos contratos de concessão, apenas pode exercer um 

conjunto de competências com a concordância expressa dos Municípios e Áreas 

Metropolitanas, que virão a ser as entidades competentes no futuro.
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Trata-se de uma opção democrática, descentralizadora e que reconhece os direitos 

históricos e a integridade da esfera de atribuições e do acervo de competências dos 

Municípios de Lisboa e do Porto. 

Acresce ainda que a solução encontrada obriga o Estado a formular um modelo de 

financiamento futuro que não venha a onerar os Municípios e as Áreas Metropolitanas 

por opções que, sendo tomadas pelo Estado, lhes foram totalmente alheias. De igual 

forma, há que ter em conta a especificidade das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do 

Porto e, em especial do Município de Lisboa e do Município do Porto que, pela afluência 

de pessoas e concentração de diversos serviços públicos, se vêm forçados a um esforço 

adicional em função da opção do Estado em aí concentrar esses serviços.

Considerando a gravidade do regime de exceção criado pelo XIX Governo Constitucional 

com vista à subconcessão destes serviços de transportes públicos, pondo em causa a 

proteção constitucional da Autonomia Local, a transparência dos procedimentos de 

contratação pública e ainda a falácia contida na eficiência económica e nas poupanças 

anunciadas como consequência das subconcessões, justifica-se que esta iniciativa tenha 

de ver os seus efeitos retroagirem à entrada em vigor da Lei n.º 52/2015, do Decreto-Lei 

n.º 174/2014, de 5 de dezembro e do Decreto-Lei n.º 175/2014, de 5 de dezembro, 

cominando com a nulidade todos os atos jurídicos praticados entretanto em 

contrariedade com o diploma originado pela presente iniciativa.

Desta forma se interrompem quaisquer efeitos dos procedimentos entretanto levados a 

cabo com vista à subconcessão destes serviços públicos de transporte de passageiros.

Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e os Deputados 

do Bloco de Esquerda, apresentam o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1.º

Objeto

O presente diploma procede à primeira alteração à Lei n.º 52/2015 e ao Regime Jurídico 

do Serviço Público de Transporte de Passageiros e revoga o Decreto-Lei n.º 174/2014, 
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de 5 de Dezembro e o Decreto-Lei n.º 175/2014, de 5 de Dezembro, determinando a 

nulidade dos atos entretanto praticados em violação deste diploma.

Artigo 2.º

Alteração à Lei n.º 52/2015, de 9 de junho

O artigo 6.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 6.º

(…)

1 - (…).

2 - O Estado deve celebrar, até 30 de junho de 2016, acordos ou contratos 

interadministrativos com as comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas ou, 

quando se trate de serviços públicos de transporte de passageiros de âmbito municipal, 

com os municípios, com vista à delegação das competências que transitoriamente lhe 

couberam enquanto autoridade de transportes relativamente aos serviços de 

transportes referidos no n.º 2 do artigo 5.º do RJSPT. 

3 - (…).”

Artigo 3.º

Alteração ao Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros

O artigo 5.º do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, 

aprovado em Anexo à Lei n.º 52/2015, de 9 de junho passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 5.º

(…)

1 - O Estado é a autoridade de transportes competente quanto ao serviço público de 

transporte de passageiros: 

a) (…); 
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b) (…); 

c) Anterior alínea e);

d) Anterior alínea f).

2 - O Estado é ainda, a título transitório, a autoridade de transportes competente quanto 

ao serviço público de transporte de passageiros:  

a) Explorado, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e na comunidade 

intermunicipal do Baixo Mondego, ao abrigo das relações concessórias entre o Estado e 

os operadores internos Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S. A., Metropolitano de 

Lisboa, E. P. E., Transtejo - Transportes do Tejo, S. A., Soflusa - Sociedade Fluvial de 

Transportes, S. A., Metro do Porto, S. A., Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S. 

A., e Sociedade Metro-Mondego, S. A., até ao termo das relações de serviço público em 

vigor; 

b) Explorado em regime de concessão atribuída pelo Estado para a exploração do 

serviço de metropolitano ligeiro da margem sul do Tejo, na sequência de concurso 

público realizado previamente à entrada em vigor do presente RJSPTP, até ao termo das 

respetivas relações contratuais.

3 - O Estado está impedido, na ausência do acordo expresso das Áreas Metropolitanas e 

dos Municípios que venham a assumir a posição de concedentes pelo decurso do prazo 

referido no número anterior, relativamente aos contratos anteriores à entrada em vigor 

do RJSPTP:

a) Alterar os contratos de concessão;

b) Alienar ou onerar, bem como autorizar a alienação ou oneração das participações 

sociais no capital social dos concessionários; 

c) Autorizar o trespasse, a subconcessão ou qualquer outra forma de transmissão, 

no todo ou em parte, da exploração do serviço público concedido à execução de 

terceiros;

d) Resgatar ou sequestrar a concessão.
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4 - Anterior n.º 2.

5 - Anterior n.º 3.

6 - Anterior n.º 4.”

Artigo 4.º

Norma revogatória

São revogados:

a) O n.º 5 do artigo 3.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho;

b) O Decreto-Lei n.º 174/2014, de 5 de dezembro;

c) O Decreto-Lei n.º 175/2014, de 5 de dezembro.

Artigo 5.º

Repristinação

São repristinadas as normas jurídicas revogadas:

a) Pelo artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 174/2014, de 5 de dezembro;

b) Pelo artigo 15.º Decreto-Lei n.º 175/2014, de 5 de dezembro.

Artigo 6.º

Produção de efeitos

1 - O presente diploma retroage à data de entrada em vigor da Lei n.º 52/2015, de 9 de 

junho.

2 - As revogações previstas nas alíneas b) e c) do artigo 4.º, bem como as repristinações 

operadas pelo artigo 5.º retroagem à data de entrada em vigor dos diplomas revogados.

3 - São nulos todos os atos administrativos e negócios jurídicos que tenham sido já 

praticados ou sejam praticados em violação do presente diploma.
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Artigo 7.º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Assembleia da República, 20 de novembro de 2015.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,


