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NOTA TÉCNICA  

 

I. Análise da iniciativa 

 

• A iniciativa 

Promovendo alterações aos n.ºs 2 e 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 

de maio, que procede à fusão, por incorporação, da EP - Estradas de Portugal, S. A., 

na REFER - Rede Ferroviária Nacional, E. P. E., transforma a REFER em sociedade 

anónima, redenominando-a para Infraestruturas de Portugal, S. A., e aprova os 

respetivos Estatutos, vem o autor da iniciativa concretizar a possibilidade de extensão 

do sistema de carreiras inscrito no acordo coletivo de trabalho, recentemente aprovado, 

aos trabalhadores do quadro de pessoal transitório. 

De acordo com a respetiva exposição de motivos, verifica-se que, sem esta alteração, 

os trabalhadores do quadro de pessoal transitório não só não são abrangidos pelo 

mesmo, como ainda vão ser confrontados com a eliminação do “suplemento de pré-

integração” que é hoje pago, mas cuja manutenção ficou temporalmente condicionada 

à entrada em vigor das tabelas remuneratórias acordadas na negociação coletiva e 

onde passa a estar integrado. 

Assim, aos trabalhadores do quadro pessoal transitório que optem pela integração no 

sistema de carreiras em anexo ao acordo coletivo entre a Infraestruturas de Portugal, 

SA e outras e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário e outros, 

publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 22, de 15 de junho de 2019, são-lhes 

aplicadas não só as normas daquele sistema de carreiras, incluindo nomeadamente 

descritivos funcionais das categorias profissionais, respetivas retribuições base e 

progressões na categoria, como o regime e valor do subsídio de refeição que consta 

daquele instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. 

 

• Enquadramento jurídico nacional 

Os fenómenos de intervenção do Estado na economia manifestam-se em sistemas 

económicos muito diversos, verificando-se um leque de intervenção que varia entre os 

sistemas económicos planificados de direção central, a sistemas de economia de 
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mercado mais ou menos puro. No final da década de 90 consolidou-se no ordenamento 

jurídico português o princípio de que cabe ao Estado, e não a uma empresa de 

construção de caminhos ferroviários, proceder ao financiamento dos investimentos em 

infraestruturas de longa duração (ILD), pese embora se ter verificado anteriormente a 

assunção pelo Estado de algumas atividades de investimento na infraestrutura 

ferroviária, asseguradas por entidades jurídicas distintas dele, no âmbito da delegação 

de poderes nos órgãos da administração estadual indireta. 

 

Assim, na região do Grande Porto, a partir de uma intervenção pontual através do 

Gabinete da Ponte Ferroviária sobre o Rio Douro, criado pelo Decreto-Lei n.º 307/81, 

de 13 de novembro1, foi-se alargando a intervenção do Estado até à assunção de 

responsabilidades na promoção e coordenação de todas as atividades relacionadas 

com a renovação do nó ferroviário do Porto, mediante a publicação do Decreto-Lei n.º 

347/86, de 15 de outubro2, que criou o Gabinete do Nó Ferroviário do Porto (GNFP).  

O contexto laboral encontrava-se definido nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-

Lei n.º 307/81, e do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 347/86, respetivamente, «o 

pessoal técnico, administrativo e auxiliar necessário ao funcionamento do Gabinete será 

assegurado pelo Ministério da Habitação, Obras Públicas e Transportes». 

Posteriormente, a fim de assegurar a promoção, a coordenação, o desenvolvimento e o 

controlo de todas as atividades relacionadas com o nó ferroviário de Lisboa, foi criado, 

através do Decreto-Lei n.º 315/87, de 20 de agosto3, o Gabinete do Nó Ferroviário de 

Lisboa (GNFL), verificando-se no seu artigo 2.º que «o pessoal técnico, administrativo e 

auxiliar necessário ao funcionamento do Gabinete será assegurado pelo Ministério das 

Obras Públicas, Transportes e Comunicações». 

 

                                                           
1 Cria no Ministério da Habitação, Obras Públicas e Transportes o Gabinete da Ponte Ferroviária 
sobre o Rio Douro (GPFD). 
2 Extingue o Gabinete da Ponte Ferroviária sobre o Rio Douro e cria, em sua substituição, o 
Gabinete do Nó Ferroviário do Porto. 
3 Cria o Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa, sob a tutela do Ministro das Obras Públicas, 
Transportes e Comunicações, gozando de personalidade jurídica e autonomia administrativa. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/568324/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20307%2F81
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/568324/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20307%2F81
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/222421/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20347%2F86
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/222421/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20347%2F86
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/418191/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20315%2F87
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Com a publicação da Lei n.º 10/90, de 17 de março4, veio consagrar-se o princípio da 

separação entre a responsabilidade pela construção, renovação e conservação da 

infraestrutura, atribuída ao Estado ou, conforme disposto no n.º 1 do artigo 11.º5, a 

«entidade atuando por sua concessão ou delegação», e a exploração do transporte 

ferroviário. 

 

No seguimento do enquadramento normativo, a Rede Ferroviária Nacional - REFER, E. 

P. foi criada em 1997 pelo Decreto‑Lei n.º 104/97, de 29 de abril6, atuando enquanto 

empresa pública responsável pela prestação do serviço público de gestão da 

infraestrutura integrante da rede ferroviária nacional, extinguindo o GNFL, o GNFP e o 

Gabinete de Gestão das Obras de Instalação do Caminho de Ferro na Ponte sobre o 

Tejo em Lisboa (GECAF), criado pelo Decreto-Lei n.º 71/94, de 3 de março7, em cujos 

bens, direitos e obrigações a REFER, E. P., sucedeu universalmente. 

 

Relativamente ao contexto laboral decorrente da iniciativa legislativa em apreço, 

verifica-se no Decreto-Lei n.º 104/97 os seguintes termos: 

 No âmbito do artigo 15.º (Pessoal sujeito ao regime da função pública), em que 

se define a manutenção da situação dos trabalhadores sujeitos ao regime da 

função pública, até ao exercício do direito de opção pelo regime de contrato de 

trabalho com inserção no quadro de pessoal da REFER, E. P., ou do decurso 

do prazo para esse exercício; 

 No âmbito do artigo 16.º (Pessoal da CP), em que se definem os moldes da 

integração dos trabalhadores da CP que transitam para a REFER, E.P.; 

 No âmbito do artigo 17.º (Estatuto do Pessoal), em que se define a criação de 

um estatuto do pessoal.  

 

                                                           
4 Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres. 
5 Construção, conservação e vigilância de infraestruturas. 
6 Cria a Rede Ferroviária Nacional - REFER, E. P., abreviadamente designada por REFER, E. P. 
7 Cria o Gabinete de Gestão das Obras de Instalação do Caminho de Ferro na ponte sobre o 
Tejo em Lisboa. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/333167/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2010%2F90
https://dre.pt/pesquisa/-/search/476739/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/276014/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%2071%2F94
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Posteriormente, a publicação do Decreto-Lei n.º 141/2008, de 22 de julho,8 veio alterar 

a denominação da REFER para Rede Ferroviária Nacional - REFER, EPE e introduziu 

alterações aos seus estatutos, procedendo à sua republicação, incluindo o artigo supra 

mencionado. 

 

No que toca à organização do setor das infraestruturas rodoviárias em Portugal, a 

mesma está ligada à evolução do modelo de administração rodoviária. No contexto da 

criação da Junta Autónoma de Estradas (JAE), um organismo com autonomia 

administrativa e contabilidade própria, criada pelo Decreto n.º 13969, de 20 de julho de 

19279 , e posteriormente dissolvida, foram criadas três novas entidades através do 

Decreto-Lei n.º 237/99, de 25 de junho10, respetivamente: 

 Instituto das Estradas de Portugal (IEP); 

 Instituto para a Construção Rodoviária (ICOR); e 

 Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR). 

 

Relativamente ao Decreto-Lei n.º 237/99 importa mencionar o enquadramento laboral 

previsto nos termos da lei, respetivamente: 

 O artigo 8.º (Opção pelo contrato individual de trabalho), em que se define os 

termos da opção de celebração de um contrato individual de trabalho aos 

funcionários da extinta JAE; 

 O artigo 10.º (Quadro especial transitório), em que se define a criação de um 

quadro de natureza transitória onde ficariam vinculados os funcionários que não 

                                                           
8 Adapta os Estatutos da REFER, E. P. E., em função da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 
300/2007, de 23 de Agosto, que alterou o regime jurídico do sector empresarial do Estado, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro. Este diploma foi parcialmente nos 
termos na alínea a) do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, adiante 
referenciado, e nos termos da alínea a) do artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 217/2015, de 7 de 
outubro (diploma consolidado). 
9 Promulga o regulamento geral das estradas - Cria a Junta Autónoma de Estradas - Extingue a 
Administração Geral das Estradas e Turismo, passando os serviços que lhe competem a 
constituir uma Direção Geral denominada provisoriamente Direção Geral de Estradas. 
10 Extingue a JAE e a JAE Construção, S. A., e cria em sua substituição o Instituto das Estradas 
de Portugal (IEP), o Instituto para a Construção Rodoviária (ICOR) e o Instituto para a 
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR). 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/454338/details/normal?q=Decreto-Lei+n%C2%BA%20141%2F2008
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/691666/details/normal?q=Decreto+n.%C2%BA%2013969
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/691666/details/normal?q=Decreto+n.%C2%BA%2013969
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/393003/details/normal?q=Decreto-Lei+237%2F99
https://dre.pt/pesquisa/-/search/640899/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/640899/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/655312/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20558%2F99
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117352430/201912170925/73646419/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117551421/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117551421/view?p_p_state=maximized
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optassem pela celebração de um contrato de trabalho individual nos termos do 

artigo 8.º. 

 

Em 2002, os três institutos acima referenciados (IEP, ICOR e ICERR) são novamente 

reestruturados e agrupados no Instituto das Estradas de Portugal (IEP) através do 

Decreto-Lei n.º 227/2002, de 30 de outubro11, sendo que o contexto laboral deste 

diploma, decorrente da iniciativa legislativa em apreço, apresentava os seguintes 

termos: 

 No âmbito do artigo 8.º (Quadro de pessoal transitório), transitam os 

trabalhadores integrados nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 237/99, 

assim como os termos em que os mesmos podem optar pela celebração de um 

contrato de trabalho. 

 

Posteriormente, verificou-se a publicação do Decreto-Lei n.º 239/2004, de 21 de 

dezembro12, que transforma o IEP - Instituto das Estradas de Portugal em entidade 

pública empresarial, que adota a denominação EP - Estradas de Portugal, E. P. E., 

sendo que o contexto laboral decorrente do normativo está definido nos seguintes 

termos: 

 O artigo 11.º (Regime de pessoal), que define o regime jurídico do contrato 

individual de trabalho aplicável ao pessoal da EP – Estradas de Portugal, E.P.E.; 

 O artigo 12.º (Quadro de pessoal transitório), que esclarece o quadro de pessoal 

transitório aplicável aos funcionários provenientes da extinta JAE e que não 

exerçam a opção pelo regime do contrato individual de trabalho com a EP – 

Estradas de Portugal, E.P.E.; 

 O artigo 13.º (Opção pelo contrato individual de trabalho), que prevê a 

possibilidade permanente dos funcionários com vínculo e em regime de direito 

público de optarem pela celebração de um contrato individual de trabalho; 

                                                           
11 Opera a fusão no Instituto das Estradas de Portugal do Instituto das Estradas de Portugal, do 
Instituto para a Construção Rodoviária e do Instituto para a Conservação e Exploração da Rede 
Rodoviária, pela transferência para o Instituto das Estradas de Portugal de todas as respetivas 
atribuições e competências. Revogado pelo Decreto-Lei n.º 239/2004, de 21 de dezembro. 
12 Transforma o IEP - Instituto das Estradas de Portugal em entidade pública empresarial, que 
adopta a denominação EP - Estradas de Portugal, E. P. E. 

https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31112066/init/normal?p_p_auth=lUPBP0VA&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/219564/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20239%2F2004
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/219564/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20239%2F2004
https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31234150/init/normal?p_p_auth=HO1416Rc&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
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 O artigo 14.º (Regime de requisição), que define a possibilidade de exercício de 

funções por requisição e por tempo indeterminado. 

 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 374/2007, de 7 de novembro13, que transforma a 

E. P. - Estradas de Portugal, E. P. E., em sociedade anónima de capitais exclusivamente 

públicos, passando a designar-se por EP - Estradas de Portugal, S. A., verificou-se o 

seguinte contexto normativo laboral, respetivamente: 

 O artigo 14.º (Quadro de pessoal transitório), que explica a passagem dos 

funcionários integrados no quadro de pessoal transitório da EP – Estradas de 

Portugal E.P.E. para a EP - Estradas de Portugal, S. A., assim como a interação 

de funcionários em situação de licença ilimitada ou de licença sem vencimento 

de duração superior a um ano; 

 O artigo 15.º (Opção pelo contrato individual de trabalho), que define a 

possibilidade dos funcionários com vínculo e em regime de direito público, da 

opção pela celebração de um contrato individual de trabalho. 

 

No âmbito do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI3+), o Governo 

consagrou, entre outras matérias, a fusão entre a Rede Ferroviária Nacional - REFER, 

E. P. E. (REFER, E. P. E.) e a EP - Estradas de Portugal, S. A. (EP, S. A.), com o objetivo 

de criar uma única empresa de gestão de infraestruturas de transportes em Portugal, 

numa visão integrada das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias. 

 

Neste contexto, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio14, que criou a 

empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. uma empresa pública que resulta da fusão15 

entre a Rede Ferroviária Nacional – REFER, E.P.E. (REFER, E.P.E.) e a EP - Estradas 

                                                           
13 Transforma a E. P. - Estradas de Portugal, E. P. E., em sociedade anónima de capitais 
exclusivamente públicos, passando a designar-se por EP - Estradas de Portugal, S. A. 
14 Procede à fusão, por incorporação, da EP - Estradas de Portugal, S. A., na REFER - Rede 
Ferroviária Nacional, E. P. E., transforma a REFER em sociedade anónima, redenominando-a 
para Infraestruturas de Portugal, S. A., e aprova os respetivos Estatutos. Este diploma foi 
posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 124-A/2018, de 31 de dezembro. 
15  Para informação complementar, sugere-se a análise do “Memorando de Fusão por 
incorporação e transformação” das Sociedades Participantes “Rede Ferroviária Nacional – 
REFER, E.P.E.” e “EP – Estradas de Portugal, S.A.” 

https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/31470484/init/normal?p_p_auth=lUPBP0VA&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
https://www.historico.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constitucionais/gc20/os-temas/peti3mais/peti3mais.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67348943/details/normal?p_p_auth=8RdIbXOl
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/117537589/details/normal?p_p_auth=Rl9FwYgT
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR55981.pdf
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR55981.pdf
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de Portugal, SA (EP, SA) através da qual a REFER, E.P.E. incorpora por fusão a EP, 

SA e é transformada em sociedade anónima com a missão da gestão das infraestruturas 

rodoviárias e ferroviárias nacionais, nomeadamente ao nível da conceção, projeto, 

construção, financiamento, conservação, exploração, requalificação, alargamento e 

modernização. No caso particular da rede ferroviária, a missão é extensível ao comando 

e controlo da circulação. O contexto legal aplicável à empresa nas suas diversas áreas 

consta do seguinte resumo. 

 

Relativamente ao modelo de governo societário, «a IP reveste a natureza de empresa 

pública sob forma de sociedade anónima e rege-se pelo diploma que a criou, pelos seus 

estatutos, aprovados em anexo ao referido diploma legal, pelo regime jurídico do setor 

público empresarial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, pelas 

boas práticas de governo societário aplicáveis ao setor, pelas disposições do Código 

das Sociedades Comerciais, regulamentos internos e normas jurídicas nacionais e 

europeias subjacentes à sua atividade». Acresce também o facto de que a empresa «… 

adota o modelo dualista permitindo uma separação eficaz do exercício da supervisão e 

da função de gestão da sociedade na prossecução dos objetivos e interesses da 

empresa, do seu acionista, colaboradores e restantes “stakeholders”, contribuindo, 

desta forma, para alcançar o grau de confiança e transparência necessário ao seu 

adequado funcionamento e otimização». 

 

De acordo com a informação constante no Relatório e Contas Consolidado do 1.º 

semestre de 2019, «apesar da diminuição no efetivo médio do Grupo, de 3.678 no 

primeiro semestre de 2018 para 3.628 em 2019, os efeitos da reposição dos direitos 

adquiridos e da celebração de um novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)16 em todas 

as empresas do Grupo contrariam o resultado das saídas de pessoal. No caso do ACT, 

realça-se a sua aplicação à globalidade dos trabalhadores com contrato individual de 

trabalho e o impacto conjunto das novas regras de prestação e pagamento de trabalho, 

assim como a integração no novo sistema de carreiras». 

                                                           
16 Referência ao Comunicado do Conselho de Ministros de 11 de abril de 2019, em que se refere 
a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho entre a IP, S.A. e as estruturas sindicais. 

https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/sobre-nos
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/files/files/Regulamentos%20Externos.pdf
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/sobre-nos/governo-societario
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/files/files/ip_relatorioconsolidado-1semestre2019-completo_v5.pdf
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/files/files/ip_relatorioconsolidado-1semestre2019-completo_v5.pdf
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=8fb89505-a2c5-4d5a-b904-5d132e0e60e4
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Relativamente à temática dos recursos humanos que decorre da presente iniciativa 

legislativa, importa mencionar as seguintes normas no Capítulo VI17 do Decreto-Lei n.º 

91/2015: 

 O artigo 16.º (Manutenção dos direitos dos trabalhadores), que define a transição 

dos contratos de trabalho dos trabalhadores entre a EP, S.A. e a IP, S.A., nos 

termos previstos nos artigos 285.º e seguintes do Código do Trabalho; 

 O artigo 17.º (Quadro de pessoal transitório), que esclarece a possibilidade de 

os funcionários com vínculo e em regime de direito público optarem pela 

celebração de um contrato individual de trabalho; 

 O artigo 18.º (Licença, mobilidade, cedência e comissão de serviço), que define 

para efeitos de licença, mobilidade, cedência e comissão de serviço, a aplicação 

do regime previsto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em 

anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sem prejuízo do exercício do direito de 

opção por contrato de trabalho regulado pelo Código do Trabalho; 

 Finalmente, no âmbito do Capítulo III18 do Anexo I19 do Decreto-Lei n.º 91/2015, 

no artigo 27.º (Regime jurídico do pessoal), é definido o regime jurídico dos 

trabalhadores da IP, S.A., os termos da contratação coletiva no âmbito do Código 

do Trabalho, assim como as condições dos trabalhadores com vínculo de 

emprego público. 

 

Ainda no âmbito das relações de trabalho da empresa, faz-se referência para os termos 

da Política para a Prevenção e combate ao Assédio no Trabalho. 

 

II. Enquadramento parlamentar 

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verifica-se não se encontrar 

em apreciação qualquer petição sobre a matéria objeto da presente iniciativa, 

                                                           
17 Recursos Humanos. 
18 Do pessoal. 
19 Estatutos da Infraestruturas de Portugal, S.A. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/201912170942/73775667/diploma/indice?q=Lei+7%2F2009
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34546475/view?q=Lei+7%2F2009
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/57466875/view?q=Lei+n.%C2%BA%2035%2F2014
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/files/files/Pol%c3%adtica%20Preven%c3%a7%c3%a3o%20e%20Combate%20ao%20Ass%c3%a9dio%20no%20Trabalho_2.pdf
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encontrando-se, porém, pendente na 13.ª Comissão a seguinte iniciativa legislativa 

sobre a matéria em apreço: 

 Projeto de Lei n.º 141/XIV/1.ª (PEV) - Relações de trabalho dentro da 

Infraestruturas de Portugal, S.A. (Alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de 

maio). 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Efetuada consulta à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verifica-se que, na 

XIII Legislatura, foi apresentado o Projeto de Lei n.º 1157/XIII/4.ª (PEV) - Relações de 

trabalho dentro da Infraestruturas de Portugal, S.A. (Alteração ao Decreto-Lei n.º 

91/2015, de 29 de maio), que caducou em 24 de outubro de 2019, com o final da 

Legislatura, não existindo registo de petições sobre a mesma matéria. 

 

III. Apreciação dos requisitos formais 

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa em apreço é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS), 

ao abrigo e nos termos da alínea b) do artigo 156.º e do n.º 1 do artigo 167.º da 

Constituição e da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do artigo 118.º do Regimento da 

Assembleia da República (RAR), que consagram o poder de iniciativa da lei. 

Assumindo a forma de projeto de lei, é subscrita por 15 Deputados, observando o 

disposto no n.º 1 do artigo 119.º e ainda no n.º 1 do artigo 123.º do RAR. 

A iniciativa encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, 

pelo que cumpre os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do RAR. 

Observa igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do artigo 

120.º do RAR, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44249
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43525
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem 

legislativa. 

Cumpre referir que o n.º 2 do artigo 120.º do RAR impede a apresentação de projetos 

de lei que envolvam, no ano económico em curso, um aumento das despesas previstas 

no Orçamento (limite previsto igualmente no n.º 2 do artigo 167.º da Constituição e 

conhecido como “lei-travão”). No caso em apreço, não é possível aferir, nesta fase, se 

da aprovação da presente iniciativa poderão resultar encargos com repercussão 

orçamental. Caso se entenda que sim, em sede de apreciação na especialidade deverá 

ser acautelado o limite imposto pela «lei-travão», nomeadamente, prevendo a entrada 

em vigor ou a produção de efeitos da iniciativa com o Orçamento do Estado posterior à 

sua publicação. 

O projeto de lei sub judice deu entrada em 20 de dezembro de 2019, foi admitido e, por 

despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, baixou, na generalidade, 

à Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização 

e Poder Local (13.ª) em 27 de dezembro, tendo sido anunciado na reunião plenária de 

9 de janeiro do corrente ano. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O projeto de lei em apreciação tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto, em 

conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, embora possa ser 

objeto de aperfeiçoamento em caso de aprovação. 

Indica, no seu título, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2015, de 

29 de maio, procurando assim dar cumprimento ao disposto na primeira parte do n.º 1 

do artigo 6.º da lei formulário, que determina que “Os diplomas que alterem outros 

devem indicar o número de ordem da alteração introduzida (…)”. 

Sucede que, consultada a base de dados Digesto (Diário da República Eletrónico), foi 

possível constatar que o Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, que procede à fusão, 

por incorporação, da EP - Estradas de Portugal, S. A., na REFER - Rede Ferroviária 

Nacional, E. P. E., transforma a REFER em sociedade anónima, redenominando-a para 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67348943/details/normal?q=91%2F2015
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Infraestruturas de Portugal, S. A., e aprova os respetivos Estatutos, foi alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 124-A/2018, de 31 de dezembro, o qual revogou o n.º 3 do seu artigo 

6.º. Desta forma, em caso de aprovação, a presente constituirá a sua segunda alteração, 

sugerindo-se, neste caso, o seguinte título: 

«Permite a aplicação do sistema de carreiras aos trabalhadores do quadro de 

pessoal transitório, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2015, 

de 29 de maio, que procede à fusão, por incorporação, da EP - Estradas de 

Portugal, S. A., na REFER - Rede Ferroviária Nacional, E. P. E., transforma a 

REFER em sociedade anónima, redenominando-a para Infraestruturas de 

Portugal, S. A., e aprova os respetivos Estatutos». 

A iniciativa em apreço revestirá a forma de lei, sendo objeto de publicação na 1.ª série 

do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

Mostrando-se em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei referida, 

dispõe o artigo 3.º que a iniciativa entrará em vigor no dia seguinte ao da publicação, 

retroagindo os seus efeitos a 1 de janeiro de 2020. Por fim, refira-se que será de 

equacionar, em sede de apreciação na especialidade, a autonomização das normas de 

entrada em vigor e produção de efeitos em dois artigos distintos, por se tratar de 

matérias distintas, tal como aconselham as regras de legística formal para a elaboração 

de atos normativos. 

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não parece suscitar 

outras questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

A iniciativa não contém qualquer norma de regulamentação. 

 

IV. Consultas e contributos 

 

• Consultas obrigatórias 

https://dre.pt/web/guest/analisejuridica/-/aj/117510318/init/normal?p_p_auth=A7IuxAlt&_AnaliseJuridica_WAR_drefrontofficeportlet_mode=dt
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Por estar em causa legislação laboral, em conformidade com o disposto no artigo 134.º 

do RAR, o Projeto de Lei n.º 141/XIV/1.ª (PEV), sobre a mesma matéria, foi publicado 

na Separata n.º 9/XIV do DAR, de 23 de dezembro de 2019 e submetido a apreciação 

pública pelo prazo de 30 dias, de 23 de dezembro a 21 de janeiro de 2020, não tendo 

sido remetido qualquer contributo, pelo que se deixa à consideração da Deputada autora 

do parecer a adoção de idêntico procedimento. 

 

V. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género 

Foi feito o preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de 

género da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de 

fevereiro. 

 

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. A presente iniciativa não suscita questões 

relacionadas com a utilização de linguagem discriminatória. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394551564a4a535339545a584268636d463059584d765532567759584a686447456c4d6a41774d446b756347526d&Fich=Separata+009.pdf
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977616d77784e7a597457456c57587a45756347526d&fich=pjl176-XIV_1.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c574c33526c6548527663793977616d77784e7a597457456c57587a45756347526d&fich=pjl176-XIV_1.pdf&Inline=true

