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As privatizações como elemento do 
programa de assistência financeira 

• Carta de intenções de 13 de Maio de 2011 
(UE) e de 17 de Maio de 2011 (FMI) 

– Memorando de Políticas Económicas e Financeiras 
(MPEF) (condicionalidade genérica / UE / FMI) 

– Memorando de Entendimento (MoU) 
(condicionalidade específica / UE) 

– Memorando Técnico (critérios de desempenho e 
objetivos indicativos / UE/FMI) 

 



Os processos de reprivatização iniciados na sequência 

da revisão da Lei Quadro das Privatizações  
• As privatizações foram um compromisso assumido no MPEF 

 
«Privatizações 
17. É nossa intenção acelerar o programa de privatizações. O plano 

existente – com horizonte temporal até 2013 - cobre o sector dos 
transportes (Aeroportos de Portugal, TAP e CP Carga), o sector da energia 
(GALP, EDP e REN), o sector das comunicações (Correios de Portugal) e o 
sector dos seguros (Caixa Seguros), assim como uma série de empresas de 
menor dimensão. O plano pretende alcançar receitas imediatas de cerca 
de €5 mil milhões até ao final do referido programa, sendo prevista 
apenas alienação parcial para todas as empresas de maior dimensão. No 
entanto, estamos empenhados em avançar ainda mais, levando a cabo a 
alienação acelerada da totalidade das acções detidas na EDP e na REN e 
esperamos que as condições do mercado permitam a venda destas duas 
empresas, assim como da TAP, até finais de 2011. Aquando da segunda 
avaliação, iremos identificar duas grandes empresas adicionais para 
privatização até finais de 2012. Até Março de 2012, será elaborado um 
plano actualizado de privatizações. 



Os processos de reprivatização iniciados na sequência 
da revisão da Lei Quadro das Privatizações 

• E no MoU 
 

«Privatizações 
3.31. O Governo acelerará o programa de privatizações. O plano existente para o 

período que decorre até 2013 abrange transportes (Aeroportos de Portugal, 
TAP, e a CP Carga), energia (GALP, EDP, e REN), comunicações (Correios de 
Portugal), e seguros (Caixa Seguros), bem como uma série de empresas de 
menor dimensão. O plano tem como objectivo uma antecipação de receitas 
de cerca de 5,5 mil milhões de euros até ao final do programa, apenas com 
alienação parcial prevista para todas as empresas de maior dimensão. O 
Governo compromete‐se a ir ainda mais longe, prosseguindo uma alienação 
acelerada da totalidade das acções na EDP e na REN, e tem a expectativa que 
as condições do mercado venham a permitir a venda destas duas empresas, 
bem como da TAP, até ao final de 2011. O Governo identificará, na altura da 
segunda avaliação trimestral, duas grandes empresas adicionais para serem 
privatizadas até ao final de 2012. Será elaborado um plano actualizado de 
privatizações até Março de 2012. 

3.32. Elaborar um inventário de bens, incluindo imóveis, detidos pelos 
municípios e pela administração regional, analisando a possibilidade da sua 
privatização. [T2‐2012] 



A Revisão da Lei Quadro das Privatizações 

• Lei n.º 50/2011, de 13 de Setembro - segunda alteração 
à Lei Quadro das Privatizações, aprovada pela Lei n.º 
11/90, de 5 de Abril  (a 1.ª alteração foi introduzida pela 
Lei n.º 102/2003, de 15 de Novembro, que veio revogar 
as disposições que fixavam limites à participação de 
entidades estrangeiras no capital social de empresas 
reprivatizadas ) 

• Precedida do Decreto-Lei n.º 90/2011, de 25 de Julho,  
que pôs termo aos direitos especiais do acionista Estado 
na EDP, na GALP, na PT o qual resultava do MPEF (n.º 40) 
na parte relativa à concorrência no sector dos bens não-
transaccionáveis. 
 
 



A Revisão da Lei Quadro das Privatizações 

• A revisão da LQP não resultava do MPEF nem do MoU.  

• Foi uma iniciativa que assumidamente não implicava uma alteração 
fundamental das regras aplicáveis ao processo de privatização (cf. 
preâmbulo da proposta de lei 6/XII) e cujo principal efeito foi a 
extinção da Comissão de Acompanhamento das Reprivatizações, 
«numa óptica de (…) racionalização das estruturas dependentes do 
orçamento público», cuja existência, foi considerada desnecessária, 
enquanto órgão permanente, afirmando-se no preâmbulo da 
proposta de lei 6/XII que a extinção da CAR «implicará desde logo 
uma significativa poupança de encargos».  

• As funções desta Comissão passariam a ser assumidas por 
Comissões Especiais (de natureza eventual), criadas apenas no 
quadro de cada um dos processos de privatização a lançar e que se 
extinguirão, com o seu termo. 



A Revisão da Lei Quadro das Privatizações 

• No entanto, a revisão da LQP teve uma dimensão importante na 
parte em que incidiu sobre o artigo 3.º (objetivos). O artigo 3.º da 
LQP passou a conter apenas 3 objetivos dos 7 que constavam da 
versão inicial. 

• Foram eliminados os objetivos ligados ao (i) reforço da capacidade 
empresarial nacional; ao (ii) desenvolvimento do mercado de 
capitais; (iii) à participação dos cidadãos portugueses na 
titularidade do capital das empresas a reprivatizar através da sua 
dispersão; à (iv) preservação dos interesses patrimoniais do Estado 
e à (v) valorização de outros interesses nacionais(embora estes dois 
objetivos renasçam nos diplomas concretos de privatização).  

• Subsistiram apenas os objetivos ligados à (i) modernização das 
unidades económicas; ao (ii) aumento da sua competitividade; à (iii) 
contribuição para estratégias de reestruturação sectorial ou 
empresarial; à (iv) redução do peso do Estado na economia; e à (v) 
redução do peso da dívida pública na economia. 



Os processos de reprivatização passaram a fazer 
parte integrante do cumprimento do MPEF … 

• «Privatizações 

 
14. Estamos a avançar com as privatizações. Até ao final de 2011, serão 

alienadas as participações públicas na EDP, REN e GALP (bem como na 
TAP, se as condições do mercado o permitirem), ao abrigo da nova lei-
quadro das privatizações (vide MPEF, para. 27) e em conformidade 
com as regras da UE em matéria de concorrência e de auxílios estatais. 
Decidimos também incluir no plano de privatizações as Águas de 
Portugal e a RTP, cuja venda deverá estar concluída até ao final de 
2012, para além das empresas identificadas no âmbito da estratégia 
mais alargada de reestruturação global do SEE.» (texto retirado da 1.ª 
revisão – Setembro 2011) 



… e do MoU  
… e a ser objeto de acompanhamento nos 

exames trimestrais 
• Privatisation 
• 3.31. The Government is pushing ahead with its privatisation 

programme. Public sector shares in EDP, REN, GALP and, if 
market conditions permit, TAP, will be sold by the end of the 
2011. The divestments will be done under the new framework 
law for privatisation). Aguas de Portugal and RTP have been 
included for privatization by end-2012, in addition to 
enterprises identified for sale under the broader strategy of 
comprehensive SOE restructuring. The privatisation plan 
through 2013, covers also Aeroportos de Portugal, the freight 
branch of CP, Correios de Portugal and Caixa Seguros, as well 
as a number of smaller firms. The plan targets front-loaded 
proceeds of about €5 billion through the end of the program. 
(texto retirado da 1.ª revisão – Setembro 2011) 



Um modelo comum 
• As primeiras operações realizadas (EDP [2011] 

e REN [2012]) assentaram num modelo 
comum, que combina a venda direta a 
acionistas de referência com a venda directa 
a instituições financeiras (com obrigação de 
subsequente dispersão das ações no mercado 
nacional e em mercados internacionais, 
(venda directa institucional), a qual pode ser 
acompanhada de uma oferta pública de venda 
no mercado nacional (oferta pública de 
venda). 



Um modelo comum 

• No entanto, esta venda direta institucional e 
OPV só teria lugar a título subsidiário, no caso 
de não se alcançarem os objetivos 
pretendidos com a venda direta a accionistas 
de referência  

• A opção preferencial pela venda direta a 
accionistas de referência torna decisiva a 
apresentação de um projeto estratégico para a 
empresa associada à necessidade de traduzir 
esse projeto estratégico em compromissos 
juridicamemente vinculativos 

 

 



Um modelo comum 

• Daí que nos diplomas de privatização da EDP (8.ª fase) e da REN (2.ª fase) 
se tenha procurado encontrar investidores com perfil industrial ou 
financeiro e «perspetiva de investimento estável e de longo prazo, com 
vista ao desenvolvimento estratégico da empresa» (artigo 3.º, n.º 1 do 
Decreto-Lei n.º 106-A/2011 e do Decreto-Lei n.º 106-B/2011) 
estruturando o processo em duas fases: uma primeira de recolha de 
intenções não vinculativas de aquisição e uma segunda, visando a 
obtenção de propostas vinculativas de aquisição.  

• A passagem dos investidores da 1.ª para a 2.ª fase passa por uma seleção 
feita pelo Conselho de Ministros com base nos seguintes critérios: 
– preço indicativo  
– projecto estratégico  
– ausência de condicionantes jurídicas ou económico-financeiras por parte do 

interessado para a concretização da venda directa de referência Idoneidade, 
capacidade financeira, técnica e de execução,  

– Garantias prestadas (artigo 4.º, n.º 2 Decreto-Lei n.º 106-A/2011 e do 
Decreto-Lei n.º 106-B/2011).  



Um modelo comum 

• A fase subsequente de apresentação de propostas 
vinculativas de aquisição é regulada por caderno de 
encargos aprovado por Resolução do Conselho de 
Ministros (Resolução do Conselho de Ministros n.º 
44-A/2011 [EDP] e Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 52-B/2011 [REN]) 

• Esta fase fica concluída com a escolha da melhor 
proposta pelo Conselho de Ministros tendo em conta 
um conjunto de critérios fixado no caderno de 
encargos (genéricos [relativos à economia nacional] e 
específicos [relativos à empresa e ao setor e ao 
interesse patrimonial do Estado]). 



Um modelo comum 

• Este modelo teria sequência nos processos de 
privatização subsequentes: ENVC (Decreto-Lei 
n.º 186/2012 e Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 73/2012 ), TAP (Decreto-Lei n.º 
210/2012 e Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 88-A/2012 ) e ANA (Decreto-Lei 
n.º 232/2012 e Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 94-A/2012 ) 



Conclusões / questões 

• O modelo seguido da escolha de acionistas de 
referência tenderá a ser prevalecente nas 
privatizações subsequentes (CP Carga, CTT, RTP)? 

• Quais as vantagens e desvantagens deste modelo? 

• A preferência pela escolha de parceiros estratégicos 
que garantam o financiamento e o futuro 
desenvolvimento da empresa 

 



Conclusões / questões 

• O artigo 27.º-A da Lei Quadro das Privatizações 

• O problema da compatibilização dos compromissos 
assumidos no processo de privatização com as 
exigências da regulação (o caso da privatização da 
ANA – DL 232/2012) 

 



Conclusões / questões 

• Um modelo de infra-estruturas privadas e 
reguladas (infra estruturas de energia; 
aeroportos; águas e resíduos) 

• A passagem do Estado empreendedor para o 
Estado regulador 


