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I. A INICIATIVA 

 

A presente iniciativa visa proceder à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 39-B/2020, 

de 16 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2022, de 12 de agosto, aplicando as 

disposições do Novo Estatuto do Gestor Público1 (Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de 

março) relativas a remunerações, prémios de gestão e cessação de funções a limites 

remuneratórios e à cessação de funções à Transportes Aéreos Portugueses (TAP) 

SGPS, à TAP, S. A., e às sociedades por aquelas detidas. 

A proponente pretende, assim, com as alterações introduzidas, que a acumulação do 

exercício de funções executivas na TAP SGPS e na TAP, S. A., deixe de conferir direito 

a qualquer remuneração adicional, bem como que a renúncia ao cargo de gestor ou 

administrador da TAP SGPS, TAP, S. A., e sociedades por aquelas detidas, quando 

corresponda à intenção do titular do cargo, deixe de conferir direito a qualquer 

indemnização, subvenção ou compensação; e quando ocorra por mútuo acordo, confira 

o direito a indeminização com os limites previstos no Novo Estatuto do Gestor Público, 

ou seja, correspondente ao vencimento de base que auferiria até ao final do respectivo 

mandato, com o limite de 12 meses (n.º 3 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 

27 de março, na sua redação atual). 

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS 

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

A presente iniciativa é apresentada pela Deputada Única Representante do Pessoas-

Animais-Natureza (PAN), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição 

da República Portuguesa2 (Constituição) e do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da 

Assembleia da República3 (Regimento), que consagram o poder de iniciativa da lei. 

 
1 Diploma consolidado consultado no sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as 

referências legislativas são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. 

 
2 Diploma disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 
3 Diploma disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/39-b-2020-138217594
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/39-b-2020-138217594
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/53-2022-187413389
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-67390970
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea b) do artigo 156.º 

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

 

A iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 

do artigo 119.º do Regimento. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida 

de uma breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente 

o seu objeto principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 

124.º do Regimento. 

 

São também respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 120.º do Regimento, uma vez que a mesma parece não infringir a Constituição ou 

os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa. 

A iniciativa deu entrada a 29 de dezembro de 2022, tendo sido junta a ficha de avaliação 

prévia de impacto de género. Em 3 de janeiro de 2023 foi admitida e baixou na 

generalidade à Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação (6.ª) 

em conexão com a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e 

Poder Local (13.ª). 

Foi anunciada em sessão plenária em 4 de janeiro de 2023. 

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro,4 alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho, de ora em diante designada como lei formulário, contém um conjunto de 

normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas que são relevantes 

em caso de aprovação da presente iniciativa.  

O título da presente iniciativa legislativa - «Garante a plena aplicabilidade das 

disposições do Estatuto do Gestor Público relativas a limites remuneratórios e à 

cessação de funções à TAP SGPS, à TAP, S. A., e às sociedades por aquelas detidas, 

 
4 Texto consolidado da lei formulário disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953396c4d444a6b596a457a4e6930344d6a41784c5451335a4467744f4759335a5330355a6a5133597a41314f546469595749756347526d&fich=e02db136-8201-47d8-8f7e-9f47c0597bab.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953396c4d444a6b596a457a4e6930344d6a41784c5451335a4467744f4759335a5330355a6a5133597a41314f546469595749756347526d&fich=e02db136-8201-47d8-8f7e-9f47c0597bab.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/application/file/25346100
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procedendo à alteração do Decreto-Lei n.º 39-B/2020, de 16 de julho» - traduz o seu 

objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, 

embora, em caso de aprovação, o título possa ser ainda objeto de aperfeiçoamento 

formal, em sede de apreciação na especialidade ou em redação final, nos termos 

previstos no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário.  

 

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 formulário. 

 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 3.º deste projeto de lei prevê que «A 

presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação», mostrando-se, assim, 

conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, 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». 

 

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

outras questões em face da lei formulário ou no âmbito da legística formal, sem prejuízo 

da análise mais detalhada a ser efetuada no momento da redação final. 

 
III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL  

 

No que concerne ao assunto abordado na iniciativa sub judice, cuja finalidade é alterar 

a redação atual do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 39-B/2020, de 16 de julho5_6, através da 

modificação de conteúdo dos n.os 3 e 4 e o aditamento do n.º 5. A epígrafe desta norma 

é «Aquisição de participações sociais, direitos económicos e prestações acessórias 

relativas à TAP SGPS e regime aplicável». 

 

 
5 Diploma consolidado retirado do sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as 
referências legislativas são feitas para este portal, salvo indicação em contrário. Consultas a 
18/01/2023. 
6  O objeto deste ato legislativo é, nos termos do artigo 1.º, autorizar o Governo a adquirir 
participações sociais, direitos económicos e prestações acessórias relativas à TAP - Transportes 
Aéreos Portugueses, SGPS, S. A. (TAP SGPS). 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-187587827-187882579
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-187587827
https://dre.pt/dre/home
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-187587827-187882575
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O n.º 1 do artigo 2.º, confere a autorização a autorização para adquirir, através da 

Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF)7, pelo montante de 55 milhões de euros, 

as participações sociais, os direitos económicos e as prestações acessórias da então 

acionista Atlantic Gateway, SGPS, Lda. (Atlantic Gateway), na seguinte forma: 

a) As participações sociais correspondentes a 337 500 ações da categoria A, 

representativas de 22,5 % do capital social e dos direitos de voto na TAP SGPS;  

b) 67,5 % dos direitos económicos sobre a TAP SGPS; e  

c) A totalidade das prestações acessórias de que a Atlantic Gateway seja titular à data 

da concretização da aquisição das ações, com vista a que o Estado passe a deter, 

direta ou indiretamente, uma participação social total de 72,5%, e os correspondentes 

direitos económicos. 

 

Como dispõe o n.º 2, o pagamento da aquisição dos direitos supracitados é assegurado 

pelas verbas inscritas no Capítulo 608 do Orçamento do Estado, cuja gestão é da 

responsabilidade da DGTF. 

 

De acordo com o n.º 3, não se aplicam à TAP SGPS, à TAP, S. A., nem às sociedades 

por aquelas, direta ou indiretamente, detidas, os artigos 27.º e 29.º do novo regime 

jurídico do sector público empresarial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 133/2013, de 23 

de outubro. 

De igual modo, a mesma norma refere que também não se aplicam àquelas empresas, 

as normas constantes do artigo 12.º, dos n.ºs 3 a 5 do artigo 13.º, nem os artigos 28.º a 

35.º (correspondentes ao Capítulo VI) do Novo Estatuto do Gestor Público9 (EGP), 

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

 

 
7 O Decreto-Lei n.º 156/2012, de 18 de julho, que aprova a orgânica deste serviço. O n.º 1 do 
artigo 2.º expressa que, a DGTF tem por missão assegurar as operações de intervenção 
financeira do Estado, acompanhar as matérias respeitantes ao exercício da tutela financeira do 
sector público administrativo e empresarial e da função acionista e assegurar a gestão integrada 
do património do Estado, bem como a intervenção em operações patrimoniais do sector público, 
nos termos da lei. E a Portaria n.º 229/2013, de 18 de julho fixa a sua estrutura nuclear.  
8 Este corresponde, de acordo com o glossário de termos das finanças públicas divulgado pelo 
Conselho das Finanças Públicas, à dotação orçamental designada de dotação provisional, a qual 
constitui uma provisão para fazer face a despesas não previstas e inadiáveis. 
9 Em conformidade com o seu índice são materializadas matérias como: o exercício da gestão; 
a designação dos gestores; o exercício de funções; a responsabilidade e cessação de funções; 
as remunerações e pensões; e o governo empresarial e transparência. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-187587827-187882579
https://www.dgtf.pt/Homepage
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-58582281-58563955
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-58582281-107758623
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-58582281
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-58582281
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-67390970-106555917
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-67390970-106555918
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-67390970-106555917
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-67390970-106555917
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-67390970
https://files.dre.pt/1s/2012/07/13800/0381003812.pdf
https://files.dre.pt/1s/2013/07/13700/0418004183.pdf
https://www.cfp.pt/pt/glossario/dotacao-provisional
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As referidas normas do EGP expressam, respetivamente: 

• Os requisitos para a escolha dos gestores públicos;  

• Que a proposta de designação dos gestores públicos por parte dos membros do 

Governo responsáveis pela área das finanças e pelo respetivo sector de atividade 

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 (CReSAP)10;  

• A CReSAP pode realizar entrevista de avaliação de competências exigíveis ao 

exercício das funções de gestor público e aplicar outros métodos de avaliação; e  

• 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 nomeações ou proposta de que não tenha ainda resultado eleição 

dependem de confirmação pelo Governo recém-nomeado; e 

• As regras referentes a remunerações e pensões.  

 

Em conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 39-B/2020, de 

16 de julho, para efeitos do disposto no artigo 20.º do Novo Estatuto do Gestor Público, 

é cumulável o exercício de funções executivas na TAP SGPS e na TAP, S. A..  

 

Determina o n.º 1 do artigo 20.º do Novo Estatuto do Gestor Público que se consideram 

gestores com funções executivas os administradores designados nessa condição.  

 

Preceitua o n.º 2 que, o exercício de funções executivas tem lugar em regime de 

exclusividade, sem prejuízo do disposto no número seguinte e no n.º 4 do artigo 22.º.  

 

O n.º 3 indica quais as funções que são cumuláveis com o exercício de funções 

executivas tais como: as atividades exercidas por inerência [alínea a)]; a participação 

em conselhos consultivos, comissões de fiscalização ou outros organismos colegiais, 

 
10 Esta entidade independente, que funciona junto do membro do Governo responsável pela área 
da Administração Pública, foi criada pelo artigo 5.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro. Os 
seus estatutos foram republicados em anexo à Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro. 

https://www.cresap.pt/
https://www.cresap.pt/
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-187587827-187882579
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-67390970-106555920
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-67390970-106555920
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-67390970-106555921
https://files.dre.pt/1s/2011/12/24400/0537305389.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/09/17200/0689206897.pdf
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quando previstos na lei ou quando tal resulte de decisão do Governo [alínea b)]; as 

atividades de docência em estabelecimentos de ensino superior público ou de interesse 

público, mediante autorização, por despacho dos membros do Governo responsáveis 

pela área das finanças e pelo respetivo sector de atividade ou nos termos de contrato 

de gestão [alínea c)]; a atividade de criação artística e literária, bem como quaisquer 

outras de que resulte a perceção de remunerações provenientes de direitos de autor, 

sem prejuízo do disposto na alínea f) do artigo 5.º [alínea d)]; e a realização de 

conferências, palestras, ações de formação de curta duração e outras atividades de 

idêntica natureza [alínea e)]. 

 

Por último, o n.º 4 dita que, sem prejuízo do disposto no n.º 6 do artigo 22.º, é ainda 

cumulável com o exercício de funções executivas o exercício de funções na empresa 

mãe ou em outras relativamente às quais a própria empresa ou a sua empresa mãe 

exerçam direta ou indiretamente influência dominante nos termos do n.º 1 do artigo 3.º 

do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de dezembro11_12. 

 

Cumpre mencionar que, a TAP tem uma longa história desde a sua criação, em 1945.  

 

Destacam-se quatro momentos importantes :  

1.º -  A concessão do transporte aéreo nacional à companhia dos Transportes Aéreos 

Portugueses, S.A.R.L., como refere o segundo parágrafo do n.º 1 do preâmbulo 

do Decreto-Lei n.º 205-E/75, de 16 de abril; 

2.º -  A nacionalização, nos termos do n.º 1 do artigo 1.º do mesmo decreto-lei, com 

eficácia a contar de 15 de abril de 1975, e a consequente alteração da sua 

natureza jurídica como empresa pública e transformação em TAP pelo Decreto-

Lei n.º 469-A/75, de 28 de agosto, e a publicação dos respetivos estatutos em 

anexo ao mesmo diploma. Sendo os estatutos enquanto empresa pública 

substituídos pelos aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.º 471-A/76, de 14 de 

junho, e modificados pelo Decreto-Lei n.º 414-A/77, de 30 de setembro.  

 
11 Diploma que materializava o regime jurídico do sector empresarial do Estado e das empresas 
públicas. 
12 Deve-se ler artigos 3.º, 5.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que estabelece 
o novo regime jurídico do sector público empresarial, uma vez que o Decreto-Lei n.º 558/99, de 
17 de dezembro foi, por força da alínea a) do artigo 74.º revogado. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-67390970-67399237
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-67390970-106555921
https://www.tapairportugal.com/pt/a-nossa-historia/cronologia
https://dre.pt/application/conteudo/497835
https://dre.pt/application/conteudo/497835
https://dre.pt/application/conteudo/428845
https://dre.pt/application/conteudo/428845
https://dre.pt/application/conteudo/283305
https://dre.pt/application/conteudo/283305
https://dre.pt/application/conteudo/253440
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-58582281-58563929
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-58582281-58563931
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-58582281-58563935
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2013-58582281
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1900-58582281-58590517
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O Decreto-Lei n.º 312/91, de 17 de agosto procedeu à conversão da natureza 

jurídica da TAP, E. P., de pessoa coletiva de direito público para pessoa coletiva 

de direito privado, com o estatuto de sociedade anónima de capitais 

maioritariamente públicos; 

3.º -  A reprivatização indireta do capital social, de acordo com o artigo 3.º do Decreto-

Lei n.º 122/98, de 9 de maio, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 34/2000, de 14 de 

março e 57/2003, de 28 de março, que aprova a 1.ª e a 2.ª fases do respetivo 

processo. 

Esta reprivatização, como previsto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 122/98, de 9 de 

maio, deu origem à constituição de uma sociedade gestora de participações 

sociais, a TAP, SGPS, S.A., abreviadamente denominada de TAP, SGPS, S.A.. 

E pelo Decreto-Lei n.º 210/2012, de 21 de setembro foram aprovadas as 3.ª e 4.ª 

fases do processo de reprivatização indireta do capital social da, S. A.. No entanto, 

estas duas últimas fases não viriam a acontecer, isto é, não foi reprivatizada 

qualquer parte do capital social, dada a conclusão do processo de reprivatização 

do capital social da TAP, SGPS, S.A., na medida em que na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 111-B/2012, de 28 de dezembro foi determinada a 

conclusão do processo de venda direta com a rejeição da proposta vinculativa e 

da 4.ª fase do processo de reprivatização indireta. 

  

Este processo foi retomado pelo Decreto-Lei n.º 181-A/2014, de 24 de dezembro, 

sendo que o ponto «2.6.1 – Programa de privatizações» da Lei n.º 82-A/2014, de 

31 de dezembro13 alude que, o processo de reprivatização da TAP, S. A. será 

relançado assim que o Governo entenda que estejam reunidas as condições 

adequadas ao sucesso da operação14. Este foi concretizado e desenvolvido em 

diversos instrumentos jurídicos tais como:  

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 4-A/2015, de 20 de janeiro, que aprova 

o caderno de encargos do processo de reprivatização indireta do capital social 

da TAP, S. A.;  

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 32-A/2015, de 21 de maio, que 

determina a realização de uma fase de negociações para os proponentes que 

 
13 Ato legislativo, que aprova as Grandes Opções do Plano para 2015. 
14 Pág. 6546-(19). 

https://dre.pt/application/conteudo/674435
https://dre.pt/application/file/516663
https://dre.pt/application/file/516663
https://dre.pt/application/file/411926
https://dre.pt/application/file/411926
https://dre.pt/application/file/233239
https://dre.pt/application/file/516663
https://dre.pt/application/file/516663
https://dre.pt/application/conteudo/176049
https://dre.tretas.org/pdfs/2012/12/28/dre-305653.pdf
https://dre.tretas.org/pdfs/2012/12/28/dre-305653.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/65990726
https://dre.pt/application/conteudo/66016526
https://dre.pt/application/conteudo/66016526
https://dre.pt/application/file/66258639
https://dre.pt/application/conteudo/67278473
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procederam à apresentação de propostas vinculativas no âmbito do processo 

de reprivatização da TAP - SGPS, S. A.; 

− Despacho n.º 5638-A/2015 da Ministra de Estado e das Finanças, de 27 de 

maio, que delimita o período para a realização da fase de negociações e o 

prazo para se proceder à apresentação de propostas vinculativas melhoradas 

e finais de aquisição de ações no processo de processo de reprivatização da 

TAP - SGPS, S.A.;  

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-A/2015, de 12 de junho procede à 

seleção do agrupamento que irá adquirir as ações representativas de até 61% 

do capital social da TAP - SGPS, S.A., as quais constituem objeto da venda 

direta;  

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A/2015, de 20 de agosto, que 

aprova no anexo a versão final revista do Plano Estratégico dos Transportes e 

Infraestruturas - PETI3+, para o horizonte 2014-2020, in casu o ponto «13.2 – 

Privatização da TAP»15;  

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2015, de 23 de outubro, que altera 

o anexo 1.1.f) ao Acordo de Venda Direta designado de «Acordo relativo à 

estabilidade Económico-Financeira da TAP a celebrar entre a PARPÚBLICA - 

Participações Públicas (SGPS), S. A.16, a compradora, as entidades do Grupo 

TAP e uma instituição financeira a contratar como banco agente;  

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 91-A/2015, de 12 de novembro, que 

aprova a minuta do «Acordo relativo à realização da Conclusão» da venda das 

ações representativas de 61% do capital social da TAP - SGPS, S. A.;  

− Resolução da Assembleia da República n.º 78/2016, de 2 de maio, na alínea 

e) do n.º 1 impõe acautelar as consequências do processo de privatização da 

TAP - SGPS, S. A.; 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2016, de 23 de maio, que aprova 

os instrumentos jurídicos a celebrar entre a PARPÚBLICA, e a Atlantic 

Gateway, SGPS, Lda., nomeadamente as minutas do Acordo de Compra e 

 
15 Pág. 6222-(27). 
16 Entidade criada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 209/2000, de 2 de setembro, cujos estatutos 
encontram-se desenvolvidos no Anexo I a este decreto-lei. 

https://dre.pt/application/conteudo/67332408
https://dre.pt/application/conteudo/67332408
https://dre.pt/application/conteudo/67477868
https://dre.pt/application/conteudo/70064710
https://dre.pt/application/conteudo/70790240
http://www.parpublica.pt/
http://www.parpublica.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/70999382
https://dre.pt/application/conteudo/74316105
https://dre.pt/application/conteudo/74498466
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2000-115333474-115328141
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2000-115333474
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2000-115333474-115328167
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Venda de Ações e do Acordo Parassocial e de Compromissos Estratégicos da 

TAP - SGPS, S. A.; e 

− Resolução do Conselho de Ministros n.º 42-A/2017, de 23 de março, delimita a 

oferta pública de venda de 5% das ações representativas do capital social da 

TAP - SGPS, S. A. reservada aos seus trabalhadores, assim como a 

trabalhadores das sociedades detidas pela TAP - SGPS, S. A. e fixa as suas 

condições de acesso. 

4.º -  A participação do Estado no capital social da TAP - Transportes Aéreos 

Portugueses, SGPS, S. A.  é substancializada num conjunto de atos: 

o Resolução do Conselho de Ministros n.º 95/2017, de 4 de julho, que aprova a 

minuta do «Acordo para a Conclusão» relativo à reconfiguração da 

participação do Estado Português no capital social da TAP - SGPS, S. A.; 

o Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2020, de 21 de fevereiro, que 

aprova a minuta do «Primeiro Aditamento ao Acordo de Adaptação e 

Monitorização de Passivo Financeiro Relativo ao Grupo TAP»; 

o Decreto-Lei n.º 39-B/2020, de 16 de julho, que autoriza o Governo a adquirir 

participações sociais, direitos económicos e prestações acessórias relativas 

à TAP - SGPS, S. A.; 

o Resolução do Conselho de Ministros n.º 3/2021, de 14 de janeiro, que declara 

a TAP, S. A., a Portugália, S. A., e a Cateringpor, S. A., em situação 

económica difícil; 

o Resolução do Conselho de Ministros n.º 185/2021, de 29 de dezembro, que 

renova a declaração da TAP, S. A., da Portugália, S. A., e da Cateringpor, S. 

A., em situação económica difícil; 

o Resolução do Conselho de Ministros n.º 138/2022, de 28 de dezembro, que 

renova a declaração da TAP, S. A., da Portugália, S. A., e da Cateringpor, S. 

A., em situação económica difícil. 

 

De acordo com as informações 17  apresentadas na página eletrónica da TAP Air 

Portugal, o capital social da TAP - SGPS, S.A. é, atualmente, repartido por dois 

acionistas: República Portuguesa, através da DGTF (99%) e PARPÚBLICA (1%). 

 
17  Acessíveis em https://www.tapairportugal.com/pt/sobre-nos/grupo-tap, consultadas a 
19/01/2023. 

https://dre.pt/application/conteudo/106651074
https://dre.pt/application/conteudo/107617758
https://dre.pt/application/conteudo/129475781
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2020-187587827
https://files.dre.pt/1s/2021/01/00900/0000200004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2021/12/25100/0003100031.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/12/24900/0002000020.pdf
https://www.tapairportugal.com/pt/sobre-nos/grupo-tap
https://www.tapairportugal.com/pt/sobre-nos/grupo-tap
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IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO INTERNACIONAL 

 

▪ Âmbito internacional 

Apresenta-se, de seguida, o enquadramento internacional referente a: Espanha e Itália.  

 

ESPANHA 

O Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo18, por el que se regula el régimen retributivo 

de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras 

entidades, regula o regime remuneratório dos responsáveis máximos e de direção da 

Administração Central do Estado, do setor público empresarial e outras entidades do 

setor público estatal 19 , de acordo com os princípios de austeridade, eficiência e 

transparência de gestão.  

Os regimes remuneratórios definem-se nos termos do artículo 7, sendo classificadas 

como básicas e complementarias. A remuneração básica é fixada através do Ministerio 

de Hacienda y Función Publica20, dependendo do grupo a que a entidade em causa 

pertença, sendo as remunerações complementares divididas em complementos de 

cargo (atenta a natureza do cargo) e variáveis (atento o cumprimento de objetivos).  As 

remunerações atribuídas em Espanha, ao abrigo do presente regime podem ser 

consultada aqui21. 

Finalmente, releva-se ainda as disposições constantes da Ley 31/2022, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, nomeadamente: 

 
18 Texto consolidado retirado do sítio da Internet do boe.es. Todas as ligações eletrónicas a 
referências legislativas referentes a Espanha são feitas para o referido portal, salvo referência 
em contrário. Consultas efetuadas a 19.01.2023. 
19 De acordo com as definições constantes do artículo 3. Releva adicionalmente, nos termos do 
artículo 4, o enquadramento legal de regulamento da relação laboral de caráter especial do 
pessoal de altos cargos públicos, definido pelo Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el 
que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. 

20 Disponível no sítio da Internet do hacienda.gob.es. Consultas efetuadas a 19.01.2023. 
21 Disponível no sítio da Internet do transparencia.gob.es. Consultas efetuadas a 19.01.2023. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3164
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3164&p=20120306&tn=1#a7
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/AltosCargos/Retribuciones-de-altos-cargos.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22128&p=20221224&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22128&p=20221224&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3164&p=20120306&tn=1#a3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3164&p=20120306&tn=1#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-17006
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• O artículo 2122, relativo às remunerações dos titulares de altos cargos públicos 

da Administração Central, dos seus órgãos consultivos, da Administração Geral 

do Estado e de outros quadros diretivos, sendo de relevar as possibilidades de 

ultrapassagem dos limites máximos previstos no Real Decreto 451/2012, de 5 

de marzo, supracitado; 

• O artículo 33, relativo às ações que conduzam a alterações ou exceções ao 

regime de remuneratório; 

• A Disposición adicional vigésima quinta, relativo ao registo central23 do Personal 

directivo del Sector Público Estatal. 

 

 

ITÁLIA 

 

A matéria em apreço na presente iniciativa legislativa enquadra-se nos termos do 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.º 165, relativo às Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, assim como do Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, atento o âmbito de aplicação constante do articolo 2-bis, que inclui na 

alínea b) do seu n.º 2, as empresas sobre controlo público.  

 

No caso particular das empresas de transporte aéreo em Itália e do enquadramento 

através do qual se procedeu a nomeação das respetivas administrações, cumpre relevar 

o contexto das medidas tomadas pelo Estado Italiano a partir de 201724, respetivamente: 

• As medidas com vista à garantia da continuidade das operações aéreas 

nacionais e internacionais (onde se incluíam as obrigações de serviço público da 

Alitália); 

 
22 Retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos consultivos, de 
la Administración General del Estado y otro personal directivo. 
23  Disponível no sítio da Internet do funcionpublica.hacienda.gob.es. Consultas efetuadas a 
19.01.2023. 
24 Decisão (UE) 2022/795 da Comissão 10 de setembro de 2021, relativa ao auxílio estatal a 
favor da Alitalia SA.48171 (2018/C) (ex-2018/NN, ex-2017/FC) concedido pela Itália [notificada 
com o número C(2021) 6659]. Disponível no sítio da Internet do euro-lex.eu. Consultas efetuadas 
a 19.01.2023. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22128&p=20221224&tn=1#a2-3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22128&p=20221224&tn=1#a3-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22128&p=20221224&tn=1#da-25
https://funcionpublica.hacienda.gob.es/funcion-publica/rcp.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32022D0795
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• A prorrogação dos empréstimos estatais subsquentes, dada a assunção, por 

parte das autoridades italianas, das dificuldades sociais e dos prejuízos para os 

utilizadores que tal interrupção provocaria; e 

• As alterações legislativas no quadro do impacto da crise pandémica da COVID-

19, nomeadamente no que concerne à atividade das empresas de transporte 

aéreo de passageiros e mercadorias.  

 

Assim, entre o conjunto de medidas urgentes com vista a assegurar a continuidade do 

serviço prestado por companhias aéreas italianas, respetivamente Alitalia - Societa' 

Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia  Cityliner S.p.A., releva-se o Decreto-legge 2 maggio 

2017, n.º 55, de misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia 

S.p.A.25., período a partir do qual a Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. foi colocada 

em administração extraordinária, nos termos do articolo 27 do Decreto Legislativo 8 

luglio 1999, n. 270. A administração extraordinária é um processo de insolvência relativo 

à insolvência de grandes empresas com o objetivo de as resgatar, preservando o seu 

valor através da prossecução das suas atividades até à reestruturação ou venda dos 

ativos. Só são admitidas em administração extraordinária as empresas cujo regresso a 

um equilíbrio económico se afigure possível. Os administradores extraordinários atuam 

em conformidade com o programa de administração extraordinária (reestruturação ou 

venda de ativos) autorizado pelo ministério competente26. 

A pedido do seu conselho de administração, a Alitalia foi colocada em administração 

extraordinária nos termos do quadro legal decorrente do Decreto Legislativo 8 luglio 

1999, n. 270 27  de nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274. 

Da aplicação do presente normativo, resultou a nomeação de três administradores 

extraordinários para gerir a Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A., que foi, em seguida, 

 
25 Não obstante o facto de o Decreto-legge 2 maggio 2017, n.º 55 ter caducado, uma vez que 
não foi convertido em lei no prazo fixado, a Legge 21 giugno 2017, n.º 96, manteve os seus 
efeitos. O apoio extraordinário foi incrementado através do Decreto-legge 16 ottobre 2017, n.o 
148 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. As características 
destes financiamentos de caráter extraordinários foram alteradas através do Decreto-legge 16 
ottobre 2017, n.º 148, da Legge 4 dicembre 2017, n.º 172,  do Decreto-Legge 27 aprile 2048, n.º 
38 e do Decreto-legge 30 aprile 2019, n.º 34. 
26 Atualmente, as matérias relativas ao transporte aéreo encontram-se no âmbito do Ministero 
delle infrastrutture e dei transporti. 
27 Em conformidade com a lei Marzano, lida em conjugação com a lei Prodi-bis. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/02/17G00077/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/02/17G00077/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;270
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;270
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/16/17G00166/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/16/17G00166/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/05/17A08254/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/05/17A08254/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/5/17G00186/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/27/18G00067/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/27/18G00067/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg
https://www.mit.gov.it/node/65
https://www.mit.gov.it/node/65
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declarada insolvente por acórdão do Tribunal de Civitavecchia de 11 de maio de 2017. 

A Alitalia Cityliner S.p.A. verificou um procedimento semelhante, nos termos do acórdão 

do Tribunal de Civitavecchia de 26 de maio de 2017. 

No decorrência dos acontecimentos supracitados, verificou-se a criação da entidade ITA 

Airways28 resultante da integração e controlo total, no âmbito estatal, das empresas 

Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e da Alitalia Cityliner S.p.A., processo realizado 

através do Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1829, no seu articolo 7930. 

 

A Administração extraordinária para grandes empresas com, pelo menos, 500 

trabalhadores e 300 milhões de euros de dívida enquadra-se nos termos do Decreto-

legge 23 dicembre 2003, n.º 347, sendo que as empresas que cumpram os critérios 

supracitados, podem apresentar o pedido de colocação em administração extraordinária 

diretamente ao Ministério da tutela, inclusivamente antes de o tribunal se pronunciar 

sobre a sua solvência. A administração extraordinária, nomeada pelos ministérios 

competentes, tem uma duração inicial de 12 meses a partir da autorização do programa 

de administração extraordinária, podendo ser prorrogada por mais 36 meses (no 

máximo). 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR  

 

▪ Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

A pesquisa à base de dados da atividade parlamentar (AP) devolveu as seguintes 

iniciativas pendentes e versando sobre matéria conexa a da presente iniciativa: 

▪ Inquérito Parlamentar 7/XV/1.ª (BE) - Comissão Eventual de Inquérito 

Parlamentar à Tutela Política da Gestão da TAP 

▪ Inquérito Parlamentar 6/XV/1.ª (CH) -  Comissão parlamentar de inquérito à 

gestão da TAP e à utilização dos fundos públicos que lhe foram atribuídos, 

 
28 Disponível no sítio da Internet do ita-airways.com. Consultas efetuadas a 19.01.2023. 
29 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034). 
30 Posteriormente, cumpre relevar ao quadro de intenção de privatização, decorrente do Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2022, relativo à procedura di dismissione 
della partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze in ITA S.p.a. (22A07448). 

http://www.alitalia.it/pdf/sentenza.pdf
https://temi.camera.it/leg18/post/la-prima-fase-della-procedura-di-amministrazione-straordinaria-dalla-dichiarazione-di-insolvenza-al-dicembre-2019.html
https://www.ita-airways.com/en_il/fly-ita/ita-world/about-us.html
https://www.ita-airways.com/en_il/fly-ita/ita-world/about-us.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/02/20/04A01810/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/02/20/04A01810/sg
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152255
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152255
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152246
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152246
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-02&atto.codiceRedazionale=22A07448&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-02&atto.codiceRedazionale=22A07448&elenco30giorni=false
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nomeadamente o pagamento de bónus e indemnizações aos titulares de 

cargos de gestão e administração da empresa 

▪ Projeto de Resolução 345/XV/1.ª (PAN) - Recomenda ao Governo que 

assegure que a TAP adota um plano de redução de emissões de carbono, 

como contrapartida às injeções de dinheiros público ocorridas na sequência 

do plano de reestruturação da empresa 

▪ Projeto de Resolução 265/XV/1.ª (IL) - Pela realização de uma auditoria ao 

processo de nacionalização da TAP SGPS iniciado em 2020 

▪ Projeto de Resolução 167/XV/1.ª (CH) - Restituição de benefícios 

económicos e sociais aos colaboradores da TAP 

 

▪ Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Da pesquisa efetuada à mesma base de dados foi possível confirmar a existência das 

seguintes iniciativas sobre matéria conexa na XIV Legislatura: 

▪ Projeto de Lei 430/XIV/1.ª (PEV) - Recuperação do controlo público da TAP 

▪ Projeto de Lei 419/XIV/1.ª (IL) - Condiciona a utilização de verbas públicas 

relativas à TAP à sua aprovação prévia pela Assembleia da República 

▪ Projeto de Lei 369/XIV/1.ª (PCP) - Controlo público da TAP e da SPdH 

▪ Projeto de Lei  345/XIV/1.ª(BE) - Nacionalização da TAP e da SPdH 

▪ Projeto de Resolução 575/XIV/1.ª 1(BE) - Recomenda ao Governo que seja 

elaborada uma auditoria à gestão privada da TAP 

▪ Projeto de Resolução 503/XIV/1.ª – (CH) Pela constituição de um Grupo de 

Trabalho para definir e acompanhar a relação do estado Português com a 

Companhia Aérea TAP 

▪ Projeto de Resolução 1318/XIV/2.ª (BE) - Pela preservação e defesa da Tapada 

das Necessidades como espaço público 

▪ Projeto de Resolução 1263/XIV/2.ª – Joacine Katar Moreira (Ninsc) - Pela 

preservação da Tapada das Necessidades como espaço público de acesso livre 

e contra a comodificação do bem comum 

▪ Projeto de Resolução 1116/XIV/2.ª (IL) - Pelo não aumento de capital da TAP na 

Groundforce 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152246
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152246
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152225
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152225
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152225
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152225
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152002
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152002
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131751
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131751
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44972
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44959
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44959
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44838
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44778
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45125
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45125
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44991
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44991
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44991
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120879
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120879
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110790
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110790
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110790
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110527
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110527
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▪ Projeto de Resolução 995/XIV/2.ª (IL) - Pela realização de uma auditoria ao 

processo de recomposição do capital social da TAP SGPS que ocorreu em 2020 

▪ Projeto de Resolução 837/XIV/2.ª (PCP) - Defender a TAP, os seus 

trabalhadores e a soberania nacional 

 

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS  

 

▪ Consultas facultativas  

Atendendo à matéria em causa a Comissão pode, se assim o deliberar, consultar a 

entidade reguladora CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Tribunal 

de Contas, a CReSAP, PARPública, e a TAP.  

 

VII. ENQUADRAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

 

ABREU, Jorge Manuel Coutinho de – Apontamentos sobre o regime jurídico dos 

gestores públicos. In Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Aníbal de Almeida. 

Coimbra : Coimbra Editora, 2012. ISBN 978-972-32-2066-7. P. 13-27. Cota: 12.06 – 

98/2013. 

Resumo: «Para efeitos do Estatuto do Gestor Público - DL 71/2007, de 27 de março, 

alterado e republicado pelo DL 8/2012, de 18 de janeiro - gestor público é a pessoa 

humana membro do órgão de administração e representação de empresa pública 

estadual.» 

O autor debruça-se sobre a designação dos gestores públicos e relações de 

administração; incompatibilidades e impedimentos; remunerações e cessação de 

funções.  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110351
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110351
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45591
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45591
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COSTA, Vasco Freitas da – Da designação dos administradores das empresas públicas. 

In A designação de administradores. Coimbra : Almedina, 2015. ISBN 978-972-40-

5976-1. P. 263-283. Cota: 12.06.2 – 171/2015. 

Resumo: O autor analisa as duas modalidades fundamentais de designação dos 

administradores das empresas públicas: o ato administrativo de nomeação, no caso das 

entidades públicas empresariais e serviços municipalizados, e a designação de acordo 

com as regras da lei comercial, geralmente por via de eleição em assembleia geral, no 

caso das empresas públicas constituídas como sociedades comerciais de 

responsabilidade limitada.  

 

A DESIGNAÇÃO de administradores. Coimbra : Almedina, 2015. ISBN 978-972-40-

5976-1. Cota: 12.06.2 - 171/2015. 

Resumo: «A designação de administradores ocupa um relevo central no governo das 

instituições. Procurou-se, por este motivo, reunir num só volume um conjunto de estudos 

sobre a designação dos administradores de instituições privadas, públicas e 

fundacionais. Tal o objetivo do presente livro. Como constitui traço característico das 

intervenções do Governance Lab, esta obra procura não apenas uma leitura descritiva 

do tema da designação dos administradores, mas também visa uma apreciação crítica 

do mesmo - a culminar com a formulação de sugestões como contributos para reformas 

futuras.» 

 

ETTNER, Diana – Procedimentos e modalidades de designação dos gestores públicos 

e dos dirigentes da administração pública. In A designação de administradores. 

Coimbra : Almedina, 2015. ISBN 978-972-40-5976-1. P. 241-261. Cota: 12.06.2 – 

171/2015. 

Resumo: É objetivo do referido artigo analisar, de forma integrada e sistemática, os 

procedimentos atualmente vigentes em matéria de designação de dirigentes da 

administração pública e de gestores públicos, tendo em conta o Estatuto do Gestor 

Público, na sequência das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 8/2012, de 18 de 

janeiro, bem como pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro. Neste âmbito, foram 

introduzidas duas novidades substanciais no sistema de recrutamento e seleção de 
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dirigentes da administração pública, designadamente: a criação da CReSAP e o novo 

procedimento concursal para a escolha e provimento dos cargos de direção superior da 

Administração Pública.   

 

LINO, Estêvão José - Princípios constitucionais da administração pública [Em linha] 

: como o princípio da legalidade afeta o agir eficiente do gestor público?. Curitiba 

: [s.n.], 2014. [Consult. 18 jan. 2023]. Disponível em 

WWW:<URL:http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/21374/2/CT_GPM_2013_0

6.pdf>. 

Resumo: «Este trabalho tem o objetivo efetuar a análise da possível existência de um 

conflito entre os princípios constitucionais da legalidade e da eficiência na prática diária 

do gestor público. Nesse passo, para atingir este objetivo, foi realizada uma descrição 

detalhada da importância da governança para a Administração Pública, bem como 

foram explicados os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública. 

Assim, sabendo que antes de tomar qualquer decisão o gestor público deve pautar-se 

pelos princípios norteadores da administração Pública afim de que o ato praticado não 

seja declarado nulo, é possível que exista, na gestão pública, um conflito entre o 

princípio da legalidade e o princípio da eficiência. Isso ocorre porque por vezes a 

obediência a estrita legalidade acarreta em prejuízos financeiros e econômicos ao 

Estado por conta da morosidade burocrática da própria administração pública, o que em 

tese, colocaria a gestão pública diante de um quadro de ineficiência. Assim, mostra-se 

no presente estudo, por meio de doutrinas jurídicas, doutrinas de governança, materiais 

jornalísticos e jurisprudências, se na relação entre os princípios constitucionais da 

legalidade e da eficiência, há conflito restritivo à eficiência na Administração Pública.» 

 

OCDE – Lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises 

publiques [Em linha]. Paris : OCDE, 2015. [Consult. 18 jan. 2023]. Disponível em: 

WWW: <URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=120227&img=1

812&save=true>. 

http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/21374/2/CT_GPM_2013_06.pdf
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/21374/2/CT_GPM_2013_06.pdf
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=120227&img=1812&save=true
http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=120227&img=1812&save=true
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Resumo: As diretrizes da OCDE sobre a gestão das empresas públicas são, de facto, 

recomendações destinadas aos poderes públicos e dizem respeito aos meios de 

assegurar que as empresas públicas exercem as suas atividades de forma eficaz, 

transparente e responsável. Constituem a norma internacionalmente reconhecida sobre 

a forma como o poder público deve assumir a sua função de acionista, a fim de evitar 

as armadilhas que representam, por um lado a passividade dos acionistas, e por outro, 

um intervencionismo excessivo, por parte do Estado.  

Apresenta recomendações relativas à gestão de cada empresa pública, mas também 

às práticas do Estado enquanto acionista e ao quadro jurídico e regulamentar no qual 

as empresas públicas exercem a sua atividade, a nível nacional ou internacional. 

Estas diretrizes são publicadas num momento decisivo em que muitos países, vítimas da 

recessão económica e de uma diminuição da sua margem de manobra orçamental, têm 

cada vez mais dificuldades em assegurar o bom funcionamento do sector das empresas 

públicas. Este setor ocupa um lugar importante num grande número de economias e a 

experiência demonstra que o mesmo pode promover ou travar o desenvolvimento 

económico e social, consoante funciona, ou não, de acordo com as boas práticas 

comumente aceites. 

 

 


