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Exm°. 	 Senhor Presidente da 

Comissao de Orgamento, Finangas 

e Administragao Publica 

M.I. Deputado Dr. Eduardo Cabrita  

Palacio de S. Bento — Assembleia 

da Republica 

1249-068 Lisboa 

N.a/ Ref.': Officio n.° 38-13/PCD 
	

10.MAI 20134)085 72 

Assunto: Proposta de Lei n.° 132/X11/2 que aprova a lei-quadro das entidades 

Corn referencia ao assunto identificado em epigrafe, e na sequencia do convite 

formulado por V. Exa., no sentido de que o Institute Nacional de Aviagao Civil, I.P. 

se pronuncie sobre a proposta de lei acima referida, na versao que foi apresentada 

a Assembleia da Republica, cumpre dizer o seguinte: 

1. Reanalisada a proposta agora em consulta pOblica, comparativamente corn a 

proposta que foi anteriormente submetida a este Institute, verifica-se que de 

uma maneira geral ocorreram alteragOes de melhoramento e de acolhimento 

da maioria das propostas anteriormente formuladas pelo INAC, I.P.; 

2. Reconhecendo a dificuldade do Governo em reunir e concentrar numa Unica 

proposta todos os contributos dos reguladores, destinatarios da mesma, 

atentas as especificidades e preocupagoes de cada urn, consideramos 

pertinente e no que se refere a novos aspetos agora contidos nesta Ultima 

versa°, salientar as questOes que apresentamos de seguida; 

3. Assim, e desde logo ha que referir o disposto nos nOmeros 1, 2, 3 e 4 do 

atual artigo 5.° da proposta de lei que aprova a lei-quadro em aprego, que 

nao constavam da anterior proposta, sobre a qual este Institute se 
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pronunciou e ainda a alinea e) do nOmero 1 do artigo 4.°, alteracoes que 

consideramos relevantes e que por essa razao, nos merecem agora 

consideracoes que nao pudemos fazer na altura. 

4. No que se refere ao artigo 5.°, designadamente nos seus numeros 1 e 2 

entendemos que a redacao deveria ser a seguinte: 

" 1 - A entrada em vigor da presente lei ou dos diplomas a que 

se refere o n.° 1 do artigo 3.° nab implica a cessacao dos 

mandatos em curso, que mantem a duracao inicialmente 

definida. 

2 - Relativamente aos titulares dos Orgaos das entidades 

reguladoras que tenham sido designados ou providos 

definitivamente, os mandatos referidos no numero anterior 

nao sac) suscetiveis de renovacao, com excegao dos 

titulares dos orgaos dos organismos referidos no nOmero 3 

do artigo 3,°, que atualmente assumem a natureza juridica 

de institutos publicos." 

Esta distincao que se propbe faz sentido para os titulares que hajam sido 

nomeados para o exercicio de funcOes de gestao num organismo que agora 

mudara a sua natureza, isto é, a passagem de institutos publicos a entidades 

reguladoras independentes, e ja nao para aqueles relativamente aos quais 

ocorrera uma simples alteracao estatutaria. 

5. Conforme é do conhecimento geral, o INAC, I.P., no que respeita ao 

recrutamento do seu pessoal corn funcOes inspetivas encontra serias 

dificuldades, estando obrigado a fazer uma gestao de pessoal com muitas 

limitaceies e constrangimentos, e isto porque este Institute em materia de 

pessoal esta vinculado aos perfis profissionais impostos internacionalmente e 

pelo Direito comunitario, para os inspetores e auditores em aviacao civil. 

Significa isto, em termos praticos, que os profissionais altamente 

qualificados, que ali sao exigidos, apenas obtern essas qualificacOes e 

experiencia nas empresas do proprio sector e que, portanto, estao elas 
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mesmas sujeitas a atividade de regulacao do INAC, I.P., ou seja o imico 

universo possivel de recrutamento deste pessoal (cuja experiencia e 

qualificacties sao impostas internacionalmente ao Estado portugues) resume- 

se as empresas do sector. Assim sendo, e no que respeita ao numero 4 do 

mesmo artigo 5.° importa salientar que, e no que ao INAC, I.P. diz respeito, a 

regra das incompatibilidades e impedimentos ali prevista (a do artigo 19.°, 

que se refere aos vinculos corn empresas destinatarias da atividade da 

entidade reguladora), trara urn acrescimo de dificuldades, ate 

inultrapassaveis, no que se refere ao recrutamento deste pessoal, que o 

INAC, I.P. e o Estado portugues estao obrigados a fazer nos moldes juridicos 

internacionais e comunitarios, para garantir a seguranca do transporte aereo 

internacional, o que, por sua vez, nos obriga a propor uma alteracao a 

proposta que contemple esta preocupacao. 

Assim sendo, e tarnbern por se ter verificado que se acrescentou urn novo n.° 

7 ao artigo 32.°, que comporta uma excegao para a entidade reguladora corn 

competencia para a aplicacao das regras da defesa da concorrencia, parece-

nos razoavel que a situacao concreta deste Institute seja reavaliada no 

contexto da necessidade de uma excecao a regra das incompatibilidades, 

designadamente as que constam nas alineas b) e c) do n.° 1 do artigo 19.°. 

Face ao que antecede sugere-se a inclusao de um novo numero no artigo 

32.°, nos seguintes termos: 

"8- Nas situagOes em que o recrutamento de trabalhadores e de titulares de 

Orgaos de direcao e a contratacao de prestadores de servicos exija urn 

elevado grau de especializagao e ainda urn nivel consideravel de 

experiOncia nos correspondentes sectores regulados e que tais requisitos 

sejam impostos pelas obrigagOes intemacionais e comunitarias do Estado 

portugues, a sujeicao destes profissionais ao disposto no n.° 5 respeita 

apenas As empresas ou entidades relativamente As quais tenha uma 

intervencao direta e durante o periodo em que exercam funcOes. 

9- Ficam excluidas do disposto nos 11. °S 6, 7 e 8 as situagOes... 
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10- (anterior n.° 9)" 

6. Relativamente a alinea e) do numero 1 do artigo 4.°, entendemos que a sua 

introducao, para alern de constituir urn limite a autonomia de gestao prevista 

na alinea a) do numero 2 do artigo 3.° deveria ser compatibilizado corn o 

numero 2 do artigo 33.° e corn o artigo 38.°, no que se refere a gestao 

financeira e patrimonial, ou seja, o procedimento de realizacao de despesa 

aqui proposto ern nosso entendimento nao se coaduna corn as restantes 

disposicOes legais e, parece-nos, nao acolher a preconizada autonomia de 

gestao. 

Sendo tudo quanto se nos oferece dizer por ora, encontramo-nos, naturalmente 

disponiveis para o que V. Exa. considere necessario. 
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