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Exma. Senhora 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia da República 

Dra. Noémia Pizarro 

 
 
 
 
 
 

SUA REFERÊNCIA 
 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 121 
ENT.: 91 
PROC. Nº: 

 DATA 
10/01/2014 

 
ASSUNTO: 

  

RESPOSTA AO REQUERIMENTO N.º 36/XII/3.ª  
 

 
 

Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de junto enviar cópia 

do ofício n.º 37, de 10 de janeiro, remetido pelo Gabinete do Senhor Ministro Adjunto e do 

Desenvolvimento Regional, sobre o assunto supra mencionado. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
A Chefe do Gabinete 

 
Marina Resende 
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Uma primeira leitura destes preceitos poderia inculcar a ideia de que ao Estado-Administração, 

através do Governo enquanto seu órgão superior e, in casu, do Ministro Adjunto e do 

Desenvolvimento Regional, seria obviamente fácil, enquanto titular da totalidade das 

participações da RTP, requerer-lhe documentos para responder ao presente pedido, tais como 

cópias das deliberações dos seus órgãos sociais. 

 

Tal não é assim, todavia, pois “…o exercício dos poderes e deveres inerentes à detenção das 

participações representativas do capital social ou estatutário das empresas públicas, bem como 

daquelas que por estas sejam constituídas, criadas ou detidas.” e a que o legislador chamou 

“função acionista” nas empresas públicas (artigo 37.º/1 do Regime Jurídico do Sector 

Empresarial do Estado), se é certo que “…cabe, nas empresas públicas do sector empresarial do 

Estado, ao membro do Governo responsável pela área das finanças, em articulação com o 

membro do Governo responsável pelo respetivo sector de atividade.” (idem, artigo 37.º/2), a 

verdade é que: 

 

a) Nos termos do mesmo Regime Jurídico do Sector Empresarial do Estado 

 (I)“O exercício da função acionista (…) integra (…) [a] Definição das orientações a aplicar no 

desenvolvimento da atividade empresarial reportada a cada triénio[, a] (…)Definição dos 

objetivos e resultados a alcançar em cada ano e triénio, em especial, os económicos e 

financeiros[, as] Proposta, designação e destituição dos titulares dos órgãos sociais ou 

estatutários, de acordo com a proporção dos direitos de voto ou detenção do capital do titular 

da função acionista[, e as] demais competências e poderes que assistam ao titular da função 

acionista, nos termos previstos do Código das Sociedades Comerciais para as sociedades 

anónimas.” (n.º 1 do artigo 38.º), mas nunca o proferimento de ordens de entrega ou 

divulgação de documentos; 

 

 (II)“O exercício da função acionista processa-se por via de deliberação da assembleia 

geral…” (n.º 2 do artigo 38.º) e não por via da intervenção direta do Governo ou de qualquer 

dos seus membros, a qual o Regime Jurídico do Sector Público Empresarial limita às formas de: 

 

 (i)“…orientações estratégicas para as empresas públicas[, que) correspondem ao exercício 

da função política do Governo que, por Resolução do Conselho de Ministros, define e aprova o 

conjunto de medidas e diretrizes relevantes para o equilíbrio económico e financeiro do sector 

empresarial do Estado.” (artigo 24.º, n.º 1); 
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 (ii)Aprovação, pelos Ministros das Finanças e do sector de atividade da empresa pública, dos 

atos de governo empresarial que impliquem aumento de despesas ou diminuição das receitas 

do Orçamento do Estado (artigo 24.º, n.º 5); 

 

 (iii) Aprovação, pelo Ministro das Finanças, de relatório a elaborar pela Unidade Técnica de 

Acompanhamento e Monitorização do Setor Público empresarial, na sequência da análise, por 

esta unidade, das propostas de plano de atividades e orçamento apresentadas pelas empresas, 

do ponto de vista da respetiva compatibilidade e conformidade face ao equilíbrio das contas 

públicas e da execução orçamental das verbas afetas a cada Ministério (artigo 39, n.ºs 7 a 9); e 

 

 (iv)Competência do Ministro do sector para “Definir e comunicar a política sectorial a 

prosseguir, com base na qual as empresas públicas desenvolvem a sua atividade[,] (…) Emitir as 

orientações específicas de cariz sectorial aplicáveis a cada empresa[,] (…) Definir os objetivos 

a alcançar pelas empresas públicas no exercício da respetiva atividade operacional, Definir o 

nível de serviço público a prestar pelas empresas e promover as diligências necessárias para a 

respetiva contratualização.”, bem como “……apresentar ao membro do Governo responsável 

pela área das finanças propostas de designação dos titulares dos órgãos de administração das 

empresas públicas…” (artigo 39.º n.ºs 4 e 5); 

 

Fora destes casos, formulados em tipicidade taxativa e não meramente exemplificativa, não há 

intervenções, nomeadamente tutelares inspetivas, do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento 

Regional sobre as empresas públicas da sua área de atribuições que lhe permita a solicitação, 

em concreto, de documentos a um Conselho de Administração, sem prejuízo de poder, e dever, 

ser essa a orientação dos membros da assembleia geral. 

 

A solicitação de deliberações do Conselho de Administração da RTP deverá ser dirigida, por 

conseguinte, ao próprio Conselho de Administração da RTP, embora – diga-se também – a 

fiscalização parlamentar da RTP, por força do disposto na primeira parte do n.º 6 do artigo 38.º 

da Constituição, em cujos termos “A estrutura e o funcionamento dos meios de comunicação 

social do sector público devem salvaguardar a sua independência perante o Governo, a 

Administração e os demais poderes públicos…”, esteja limitada aos termos absolutamente 

taxativos do artigo 5.º dos Estatutos da RTP, aprovados pela Lei n.º 8/2007, de 14 de fevereiro, 

expendidos sob a epígrafe “acompanhamento parlamentar” e nos quais, literal e 

exclusivamente: 

 

 






