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“O Turismo é entendido como as actividades que as pessoas realizam durante as suas 

viagens e permanência em lugares distintos dos que vivem, por um período de tempo 

inferior a um ano consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros”. 

     Organização Mundial de Turismo/Nações Unidas 
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Resumo 

 

No âmbito do Mestrado de Economia e Políticas Públicas do Instituto Superior 

de Economia e Gestão, a aluna Inês Branco demonstrou interesse em realizar um estágio 

curricular num organismo público. Pretendia-se que esse estágio lhe proporcionasse um 

primeiro contacto com a vida activa (profissional) e que, por outro lado, permitisse uma 

evolução cognitiva na sua área de formação (licenciatura em Economia). Deste modo, 

ao concorrer a um estágio (acto educativo supervisionado, desenvolvido em ambiente de 

trabalho) na Assembleia da República, mais concretamente na Comissão de Assuntos 

Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, a aluna tinha como principais 

objectivos: 

- Perceber como funcionam e se organizam os trabalhos na respectiva Comissão; 

- Acompanhar, participando activamente dos trabalhos da mesma; 

- Poder desenvolver um trabalho/estudo de caso sobre alguma iniciativa 

legislativa que se encontrasse em apreciação naquela Comissão.  

Pretende-se que o estágio dê origem a um relatório que demonstre o trabalho 

desenvolvido pela estagiária, ou seja as funções que a mesma desempenhou e nas quais 

colaborou, bem como o respectivo estudo de caso. O estudo de caso assenta num tema 

com relevância para a sociedade, pelo que se procurará abordar a problemática num 

determinado contexto teórico, bem como produzir uma breve reflexão acerca da mesma.  
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Abstract 

 

 Within the Master of Economics and Public Policy from Institute of Economics 

and Management, the student Inês Branco was interested in doing a traineeship in a 

public institution. It was intended that this stage would give him a first contact with 

working life (professional) and that, moreover, would allow developments in their field 

of cognitive training (degree in Economics). Thus, when applying to an internship 

(supervised educational act, developed in the work environment) in the National 

Assembly, especially the Committee on Economic Affairs, Innovation and Regional 

Development, the student had the following objectives:  

 

- Understand how they work and organize their work in the Commission;  

- Monitor and participate actively in the work of the same;  

- Being able to develop a work / case study on any legislative initiative that are under 

consideration in that Committee.  

 

 It is intended that the stage gives rise to a report showing the work of the trainee, 

ie the functions that it has played and collaborated in which, as well as their case study. 

The case study is based on a theme relevant to society, so that it will seek to address the 

issue in a particular theoretical context, and produce a brief discussion about the same.  
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Introdução  

 

 Turismo e ambiente são dois conceitos que se encontram intimamente 

interligados. É inequívoca a relação entre a actividade turística e os recursos naturais, 

cujo principal objectivo é proporcionar experiências de elevada qualidade ao 

consumidor turista. Esta relação, normalmente designada por sustentabilidade 

ambiental, depara-se com algumas dificuldades naquilo que é a prática da actividade 

turística. Apesar da crescente preocupação com a componente ambiental do turismo 

(obrigatoriedade de realização de estudos de impacte ambiental), ainda se assiste a 

alguma falta de orientação dos investimentos turísticos, mas acima de tudo à falta de 

adequação entre as iniciativas turísticas e a capacidade ambiental. 

 O turismo é uma actividade humana com consideráveis impactos económicos e 

sociais. É uma actividade geradora de emprego e riqueza mas que, no nosso país e nos 

actuais moldes não se afigura como sustentável. Existem inegáveis impactos (positivos 

e negativos) gerados pela actividade turística nos destinos. É necessária uma redefinição 

dos objectivos que se auspiciam para o sector, para torná-lo ambientalmente sustentável. 

Turismo sustentável é aquele que, e citando Hunter (1997), contribui para o 

desenvolvimento sustentável do destino em que ocorre, ou seja, não incorre apenas na 

protecção ambiental, mas pretende igualmente contribuir para a viabilidade económica 

de projectos a longo prazo. 

Deste modo, o presente Relatório de Estágio afigura-se como um pequeno 

contributo acerca desta matéria pois, além de reflectir as tarefas desempenhadas pela 

aluna Inês Branco durante o estágio curricular do Mestrado de Economia e Políticas 

Públicas, aborda a problemática do turismo. O estágio teve lugar junto da equipa de 

apoio à Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, no 

período de 15 de Abri a 15 de Julho de 2009. Será analisada uma medida de política 

pública específica dirigida ao sector – os Regimes PIN e PIN+.  
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Pretende-se identificar quais as vantagens que o regime dos Projectos de 

Potencial Interesse Nacional e dos Projectos de Potencial Interesse Nacional com 

Importância Estratégica
1
 conferem aos mesmos. Para tal será  feita uma incursão sobre a 

importância do sector do turismo, os objectivos para o mesmo, os impactos gerados pela 

actividade turística – externalidades, e qual a relação entre turismo e bens públicos. 

A frequência do Mestrado em Economia e Políticas Públicas possibilitou à 

estagiária um maior conhecimento da problemática da intervenção do Estado na 

Economia o que, por seu lado, possibilitou uma abordagem mais abrangente em torno 

da problemática dos PIN e PIN+. Por um lado permitiu integrar os referidos regimes 

num quadro de tipologias de intervenção do Estado (medida conjuntural e 

discricionária, que traduz uma actuação deliberada dos poderes políticos); permitiu 

igualmente perceber a necessidade de existência do sector público e quais as funções 

(afectação, estabilização e redistribuição) do mesmo que se pretendem atingir com uma 

medida deste tipo; possibilitou uma melhor percepção sobre as insuficiências da solução 

de mercado e o papel do Estado (bens públicos e externalidades), os moldes em que se 

baseia essa intervenção do Estado na Economia e quais as limitações da mesma num 

quadro de intervenção como o referenciado. 

Em suma, com base nos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação 

curricular a signatária deseja apresentar um pequeno estudo sobre este tão importante 

sector da economia portuguesa. Com o mesmo espera-se poder aferir acerca das 

motivações e preocupações que suscitaram o surgimento do Projecto de Lei 739/X/4 – 

Revoga o regime dos PIN e dos PIN+. 

 Auspicia-se desenvolver um documento que reflicta o trabalho prático realizado 

pela estagiária bem como a importância da actividade desenvolvida, não apenas pela 

CAEIDR, como também pelas restantes Comissões com as quais a estagiária pode 

contactar, mas também todo o trabalho de pesquisa e estudo efectuado em torno da 

problemática dos PIN e PIN+ no sector do turismo. 

                                                           
1
 Este tema será abordado no capítulo IV do presente trabalho. 
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O presente relatório estrutura-se em duas partes, a primeira com três capítulos e 

a segunda com dois capítulos. O capítulo I aborda a Assembleia da República, a sua 

estrutura, competências e composição. No capítulo II apresentam-se as várias 

Comissões com as quais a estagiária teve contacto, sendo feita uma primeira introdução 

sobre a Divisão de Apoio às Comissões, que é a estrutura organizacional na qual se 

inserem as Comissões Parlamentares. O capítulo III consagra a descrição das tarefas 

desempenhadas pela estagiária, assim como outras que não tendo a mesma realizado 

pôde acompanhar. O capítulo IV é dedicado ao estudo do regime dos PIN e PIN+ no 

sector turístico. Por último, no capítulo V são apresentadas as notas conclusivas acerca 

do estágio e do estudo de caso, apresentam-se as limitações e sugestões para futuros 

trabalhos. 

 

 

Parte I 

 

Capítulo I - Assembleia da República 

 

A Assembleia da República (AR) é um dos órgãos de soberania consagrados na 

Constituição da República Portuguesa (CRP), de acordo com o número 1 artigo 110.º - 

“Órgãos de Soberania”, é também a assembleia representativa de todos os cidadãos 

portugueses, artigo 147.º - “Definição”. O artigo 148.º - “Composição” e o número 1 do 

artigo 149.º - “Círculos Eleitorais” definem, respectivamente que, a AR tem um número 

mínimo de 180 e um máximo de 230 Deputados; e que estes são eleitos por círculos 

eleitorais
2
 geograficamente definidos na lei. Os círculos podem ser plurinominais e 

                                                           
2
 Limite geográfico de cada região para efeitos eleitorais. 
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uninominais e os votos são convertidos em mandatos através do método da média mais 

alta de Hondt
3
.  

 Após as eleições de Fevereiro de 2005, da qual emanou a X Legislatura, a AR 

contava com 230 Deputados eleitos por listas plurinominais (artigo 14.º da Lei Eleitoral 

“Modo de Eleição”) em 22 círculos eleitorais que correspondem aos 18 distritos do 

Continente, 1 círculo na Região Autónoma da Madeira, 1 na Região Autónoma dos 

Açores, 1 na Europa e outro fora da Europa. A repartição dos Deputados por círculo 

eleitoral e por grupo parlamentar era a seguinte, ao momento do estágio (15 de Abril a 

15 de Julho 2009): 

 

 

Grupo 

Parlamentar N.º de Deputados 

PS 121 

PSD 75 

PCP 11 

CDS-PP 11 

BE 8 

PEV 2 

NINCS
4
 2 

 

Quadro 1.1. – Repartição do número de Deputados por Partido Político 

 

                                                           
3
  O método do divisor de Hondt consiste em adoptar uma série de divisores (a série mais conhecida é a de 

números inteiros 1,2, 3, 4..), que são utilizados para se dividir os resultados eleitorais em cada partido, ou 

seja,  divide-se o número de votos de cada partido por esta série e os mandatos vão sendo atribuídos por 

ordem decrescente de quocientes. 

4
 Deputados não inscritos em qualquer Partido Político. 
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Eleições à Assembleia da República 

 20 de Fevereiro de 2005 

  Círculos Eleitorais N.º de Deputados 

Aveiro 15 

Beja 3 

Braga 18 

Bragança 4 

Castelo Branco 5 

Coimbra 10 

Évora 3 

Faro 8 

Guarda 4 

Leiria 10 

Lisboa 48 

Portalegre 2 

Porto 38 

Santarém  10 

Setúbal 17 

Viana do Castelo 6 

Vila Real 5 

Viseu 9 

Açores 5 

Madeira 6 

Europa 2 

Fora da Europa 2 

TOTAL 230 

 

 Quadro 1.2. – Repartição do número de Deputados por Círculo Eleitoral 

 

Para além da função primordial de representação que a ela compete, a AR tem 

também competências políticas e legislativas, de fiscalização e ainda relativamente a 

outros órgãos. O artigo 161.º da CRP - “Competência Política e Legislativa” estabelece 

que à AR compete, entre outras matérias, aprovar as alterações à Constituição e aprovar 

os estatutos político-administrativos e as leis relativas à eleição dos Deputados às 

Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. A aprovação das leis fundamentais 

da República e a vigilância pelo cumprimento da Constituição encontram-se 
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estabelecidas no artigo 162.º - “Competência de Fiscalização”. No que se refere à 

“Competência quanto a outros órgãos” - artigo 163.º, compete-lhe testemunhar a 

tomada de posse do Presidente da República e apreciar o programa do Governo, entre 

outras funções.  

Na CRP encontramos, ainda, matérias que são exclusiva competência da AR 

legislar: organização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional; eleições 

dos titulares dos órgãos de soberania; associações e partidos políticos, bases do sistema 

de ensino; criação, extinção e modificação de autarquias locais e respectivo regime; 

regime das finanças das regiões autónomas; regime das forças de segurança etc, 

conforme o disposto no artigo 164.º - “Reserva absoluta de competência legislativa”. 

Por outro lado, existem matérias cuja responsabilidade de legislar compete à AR mas 

sobre as quais o Governo pode, se assim o desejar e mediante autorização prévia 

concedida pela AR, legislar, nomeadamente: estado e capacidade das pessoas; direitos, 

liberdade e garantias; definição dos crimes, penas, medidas de segurança e respectivos 

pressupostos, bem como processo criminal; bases do sistema de segurança social e do 

serviço nacional de saúde; estatuto das autarquias locais, incluindo o regime das 

finanças locais, entre outras. As autorizações legislativas devem determinar o objecto, o 

sentido, a extensão e a duração das mesmas, não podem ser utilizadas mais do que uma 

vez e caducam com a demissão do Governo a quem tiverem sido concedidas, com o 

termo da Legislatura ou, ainda, com a dissolução da AR, de acordo com o disposto no 

artigo 165.º - “Reserva relativa de competência legislativa”. Durante o período de 

estágio, a estagiária pôde acompanhar algumas Propostas de Lei de Autorização 

Legislativa, das quais destaca a Proposta de Lei n.º 293/X/4.º que, “Autoriza o Governo 

a criar um regime especial aplicável às expropriações necessárias à concretização de 

aproveitamentos hidroeléctricos”. Na supra citada Proposta de Lei foi possibilitada à 

estagiária a oportunidade de colaborar com a Dra. Joana Figueiredo na elaboração da 

Nota Técnica nas partes que à 6.ª Comissão diziam respeito. A Proposta de Lei de 

Autorização Legislativa, decorre do disposto no número 1 alínea e) do artigo 165.º - 

“Reserva relativa de autorização legislativa”. 
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A Legislatura tem, em princípio, a duração de quatro sessões legislativas, 

número 1 do artigo 171.º da CRP - “Legislatura”. Cada sessão legislativa tem a duração 

de um ano, iniciando-se a 15 de Setembro, sendo o período normal de funcionamento da 

AR entre 15 de Setembro e 15 de Junho, de acordo com os números 1 e 2 do artigo 

174.º - “Sessão legislativa, período de funcionamento e convocação”.  

 

No artigo 175.º - “Competência interna da Assembleia” encontra-se estipulado 

que esta deve elaborar e aprovar o seu Regimento, eleger por maioria absoluta dos 

Deputados (116)
 5

 o seu Presidente (a escolha do nome do Presidente cabe ao partido ou 

coligação de partidos que ganhou as eleições e tem a maioria no parlamento) e os 

demais membros da Mesa, bem como constituir a Comissão Permanente e as restantes 

Comissões. O Presidente da Assembleia da República (PAR) é a segunda figura da 

hierarquia do Estado. Uma vez eleito, cabe-lhe representar a Assembleia, liderar e 

coordenar os trabalhos da mesma e usar a autoridade inerente ao cargo sobre todos os 

funcionários e agentes, sempre que tal seja necessário, número 1 do artigo 12.º do 

Regimento da Assembleia da República (RAR) - “Presidente da Assembleia da 

República”. Por ser a segunda figura da hierarquia do Estado, o PAR substitui, 

provisoriamente, o Presidente da República (PR) quando este se encontrar ausente do 

país, em caso de falecimento, renúncia ao cargo ou durante a vagatura do posto até 

tomar posse o novo Presidente eleito, número 2 do artigo 12.º do RAR.  

A AR reúne no Palácio de São Bento, sendo a ordem do dia, número 1 do artigo 

176.º da CRP - “Ordem do dia das reuniões Plenárias”, fixada pelo PAR, tendo em 

atenção a prioridade das matérias definidas no Regimento; o número 2 do mesmo define 

que os grupos parlamentares podem solicitar prioridades para assuntos de interesse 

nacional de resolução urgente. As reuniões do plenário são convocadas pelo PAR com a 

antecedência mínima de 24 horas, de acordo com o número 1 do artigo 55.º do RAR - 

“Convocação de reuniões”, iniciando-se os trabalhos às 10 horas ou às 15 horas, 

consoante esta se realize de manhã ou de tarde, número 5 do artigo 57.º do RAR - 

                                                           
5
 Número de fotos favoráveis necessários è aprovação de certas iniciativas legislativas, ou seja, que 

metade dos Deputados eleitos mais um (116) votam a favor. 
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“Organização e funcionamento dos trabalhos parlamentares”. A AR apenas pode reunir 

em sessão plenária se estiverem presentes pelo menos um quinto dos Deputados em 

funções, número 1 do artigo 58.º do RAR - “Quórum”. 

As actividades desenvolvidas no Parlamento são acompanhadas pelos Ministros 

do Governo em efectividade de funções. Estes têm o direito de comparecer às reuniões 

plenárias da AR podendo, usar da palavra, nos termos do Regimento; são marcadas 

reuniões especificamente visando a presença dos membros do Governo para responder a 

perguntas e pedidos de esclarecimentos dos Deputados e é também permitido aos 

membros do Governo solicitar a sua participação nos trabalhos das Comissões, devendo 

igualmente comparecer perante as mesmas quando tal seja requerido, números 1, 2 e 3 

do artigo 177.º da CRP - “Participação dos membros do Governo”. A presença dos 

Ministros perante as Comissões Parlamentares é igualmente mencionada no número 2 

do artigo 104.º do RAR – “Audições Parlamentares”, que estabelece que estes devem 

ser ouvidos em audição pelas respectivas comissões pelo menos quatro vezes por cada 

sessão legislativa.  

 De acordo com os números 1, 2 e 5 do artigo 178.º da CRP - “Comissões”, a 

AR tem Comissões previstas no seu Regimento, podendo constituir Comissões 

eventuais, nas quais se incluem as Comissões Eventuais de Inquérito, dispondo estas de 

poderes de investigação próprios das autoridades judiciais; a composição das Comissões 

deve corresponder à representatividade dos partidos políticos com assento na AR.  

A AR é passível de dissolução, cabendo única e exclusivamente ao PR o poder 

para a dissolver, depois de auscultados os partidos com assento parlamentar e o 

Conselho de Estado. Contudo, durante o período de vigência do estado de sítio ou de 

emergência, nos seis meses posteriores à sua eleição e nos últimos seis meses do 

mandato do PR, esta não pode ser dissolvida, número 1 do artigo 172.º da CRP - 

“Dissolução”.  

A AR tem um jornal oficial que é o Diário da Assembleia da República, 

exteriorizado em formato electrónico na Internet e composto por duas séries autónomas. 

A 1.ª série compreende o histórico fiel e completo do sucedido em cada reunião 
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plenária, já a 2.ª série subdivide-se em cinco subséries com diversos textos relacionados 

com as várias actividades da Assembleia da República.  

 

 

Capítulo II - Divisão de Apoio às Comissões e 

Comissões Parlamentares 

 

1. Divisão de Apoio às Comissões 

 

 A Divisão de Apoio às Comissões (DAC) integra, conjuntamente com outras 

duas divisões, a Direcção de Serviços de Apoio Técnico e de Secretariado (DSATS). 

São da competência da DAC funções como prestar apoio técnico especializado, 

administrativo e de secretariado a todas as Comissões (especializadas permanentes, 

eventuais ou de inquérito), bem como às Subcomissões e Grupos de Trabalho que delas 

emanem; preparar actas, súmulas, relatórios e pareceres que lhe sejam solicitados; 

organizar colóquios, conferências e outros eventos; acompanhar a tramitação do 

processo legislativo e do exercício do direito de petição; assegurar a convocação dos 

deputados membros das Comissões bem como disponibilizar informação com as datas, 

horas e locais onde se realizam as reuniões; produzir e distribuir informação respeitante 

à situação dos diplomas em análise nas diferentes Comissões; recolher e registar as 

presenças dos Deputados nas Comissões e Subcomissões; carregar bases de dados 

relativas à actividade parlamentar e processo legislativo comum.  

 O perfil de funções do apoio às Comissões reveste duas áreas que são 

simultaneamente complementares e distintas. De um lado o apoio técnico especializado, 

que assenta em quatro pontos essenciais: tramitação do processo legislativo, 

tramitação/exercício do direito de petição/inquéritos parlamentares, actividade 

parlamentar/organização e acompanhamento e processo de construção da União 

Europeia, Relações Externas/Cooperação; por outro lado, o apoio administrativo e de 
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secretariado, que assenta no registo da tramitação do processo legislativo e das petições, 

preparação das reuniões, apoio no decorrer das reuniões, execução das deliberações e 

decisões tomadas nas reuniões, estabelecer contactos com os serviços da Assembleia da 

República e com pessoas e entidades externas, organização e tratamento do expediente e 

do arquivo.  

  

 

2. Comissões Parlamentares 

 

As Comissões Parlamentares constituem órgãos do Parlamento Português e 

podem assumir um de dois tipos: permanente ou eventual. Estas têm competências que 

se enquadram na competência genérica da instituição parlamentar e regem-se pelo RAR 

e pelos seus próprios Regulamentos Internos (elaborados pelas mesmas). O trabalho 

desenvolvido em cada Comissão Parlamentar tem especificidades próprias que merecem 

e vão ser aqui estudadas e esplanadas, para que melhor se perceba a importância do 

trabalho desenvolvido nas mesmas.  

As Comissões permanentes são especializadas em razão de matéria, têm 

jurisdição permanente, em princípio para cada Legislatura. As Comissões eventuais, por 

seu turno, são criadas por um período limitado, para cumprir determinada função, 

culminando o seu período de funcionamento com a elaboração e apresentação de um 

relatório descritivo das tarefas realizadas. Cada Comissão parlamentar pode, se assim o 

entender, formar Subcomissões para acompanhar matérias específicas inseridas no 

âmbito de competências da respectiva Comissão, carecendo, porém, de anuência 

preliminar por parte do PAR. Para além das Subcomissões, as Comissões podem ainda 

criar Grupos de Trabalho para fins temporários e específicos, número 1 do artigo 33.º do 

RAR -“Subcomissões e grupos de trabalho”. 

A composição das Comissões está directamente ligada à representatividade dos 

partidos na AR, número 2 do artigo 178.º da CRP - “Comissões”, e número 1 do artigo 

29.º do RAR - “Composição das Comissões parlamentares”, de acordo com os 

princípios da representatividade e proporcionalidade. De acordo com os mesmos 
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artigos, números 6 e 2 respectivamente, as presidências das Comissões Parlamentares 

são distribuídas pelos grupos parlamentares em função do número dos seus Deputados. 

Os membros das Comissões Parlamentares são indicados pelos respectivos Grupos 

Parlamentares (GP), não havendo lugar ao preenchimento de vagas por Deputados de 

outros GP caso algum deles não queira ou não possa indicar representantes, números 1 e 

2 do artigo 30.º do RAR - “Indicação dos membros das Comissões Parlamentares”.  

 Às Comissões especializadas permanentes compete, entre outras matérias, 

apreciar projectos e propostas de lei, projectos e propostas de resolução, propostas de 

alteração, tratados e acordos enviados à AR, e produzir os respectivos pareceres; votar, 

em sede de especialidade, os textos aprovados na generalidade em plenário; 

acompanhar, avaliar e pronunciar-se sobre a participação de Portugal no processo de 

construção da União Europeia; apreciar as petições dirigidas à AR; elaborar e aprovar o 

seu Regimento, de acordo com artigo 35.º do RAR - “Competências das Comissões 

Parlamentares Permanentes”. No que concerne às competências das Comissões 

eventuais, estas apreciam assuntos enquadrados no objecto da sua constituição, 

apresentando os respectivos relatórios, artigo 38.º do RAR - “Competência das 

Comissões Parlamentares Eventuais”.  

Após a reforma do Parlamento, ocorrida em 2007, foram criadas 12 Comissões 

Parlamentares especializadas permanentes que se encontravam em funções à data do 

estágio. Foi, ainda, criada a Comissão Eventual de Inquérito sobre a Situação que Levou 

à Nacionalização do BPN e sobre a Supervisão Bancária Inerente.  

 

 

2.1. Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e 

Desenvolvimento Regional 

 

 A CAEIDR era a 6.ª Comissão Parlamentar na Assembleia da República. Era 

uma Comissão Especializada Permanente e exercia as suas competências e controlo 

político nas áreas tuteladas pelos Ministérios da Economia e da Inovação, da 

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e ainda do Ambiente, do 
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Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. Para além das áreas 

referenciadas, era também da sua responsabilidade matérias de âmbito europeu como, a 

supervisão do Programa de Estabilidade e Crescimento no que às competências da 

CAEIDR diz respeito, o reforço das condições de concorrência no mercado interno e o 

acompanhamento das relações com organizações internacionais como o Banco Mundial 

e a OCDE. 

 De acordo com o RAR, e reforçado pelo seu regulamento interno, e tal como 

referido anteriormente, competia-lhe, entre outras matérias, apreciar projectos e 

propostas de lei e respectivas propostas de alteração, bem como outros assuntos que lhe 

fossem atribuídos pelo RAR; votar na especialidade textos aprovados na generalidade 

em Plenário; acompanhar, apreciar e pronunciar-se sobre a participação de Portugal no 

processo de construção da União Europeia; discutir problemas políticos e 

administrativos que sejam do seu âmbito; aferir do cumprimento pelo Governo e pela 

Administração das leis e resoluções da AR; elaborar pareceres sobre matérias da sua 

competência. 

 No cumprimento das suas tarefas a Comissão podia propor a criação 

Subcomissões e Grupos de Trabalho, para acompanhamento de matérias específicas; 

proceder a estudos; solicitar informações ou pareceres; efectuar audições parlamentares; 

dinamizar a realização de colóquios ou seminários; realizar visitas a instituições e 

entidades abrangidas pela sua jurisdição; nomear os Deputados para elaboração de 

pareceres. Da CAEIDR emanavam, na altura, duas Subcomissões e quatro Grupos de 

Trabalho: a Subcomissão de Agricultura, Florestas, Desenvolvimento Rural e Pescas e a 

Subcomissão de Turismo; os Grupos de Trabalho: Sector Têxtil e Vestuário, 

Acompanhamento das Contrapartidas, Sector Automóvel e Transportes em Geral e 

ainda Defender o Montado, Valorizar a Fileira da Cortiça.   

 A mesa da CAEIDR era composta por um Presidente e por dois Vice-

Presidentes que coordenam os trabalhos. No seguimento do exposto, competia ao 

Presidente da Comissão representar a mesma; convocar as reuniões; fixar a Ordem de 

Trabalhos; conduzir os trabalhos desta bem como acompanhar os trabalhos levados a 

cabo pelas Subcomissões; participar na Conferência dos Presidentes das Comissões 

Parlamentares, comunicando à mesma o estado dos trabalhos na sua Comissão. 
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2.2. Comissão de Assuntos Europeus 

 

 A CAE era a 4.ª Comissão especializada permanente. No uso das suas 

prerrogativas competia-lhe, sem prejuízo da competência do Plenário e de outras 

Comissões especializadas, e entre outras matérias:  

- Acompanhar e apreciar nos termos da CRP e da Lei n.º 43/2006, de 25 de Agosto, 

todos os assuntos relevantes para Portugal no panorama da construção europeia, das 

Instituições Europeias ou no da cooperação entre os Estados-membros da União 

Europeia, nomeadamente, os procedimentos do Governo no que respeita a tais matérias; 

- Requerer ao Governo informações que sejam relevantes para o acompanhamento e 

avaliação, pela Assembleia da República, do desempenho de Portugal no processo de 

estruturação da União Europeia; 

- Estabelecer e conservar as ligações entre a AR e os parlamentos nacionais dos 

Estados-membros da UE, sobretudo através de contactos com Comissões congéneres; 

- Dialogar com agentes das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira de modo a tornar mais fácil a aplicação, na prática, do Princípio da 

Subsidiariedade; 

- Produzir pareceres, conjuntamente com outras Comissões especializadas em razão de 

matéria, sobre assuntos que integrem a esfera da sua competência legislativa reservada; 

- Evidenciar projectos de resolução sobre propostas legislativas europeias; 

- Fomentar reuniões e audições com instituições, órgãos e agências da EU sobre temas 

relevantes para a participação de Portugal na construção da EU. 

  

 No seu regulamento interno, que a mesma elaborava a aprovava, encontravam-se 

definidas as linhas mestras respeitantes ao seu modo de funcionamento e composição da 

Comissão. No que toca à sua composição, esta era fixada pela Assembleia da República, 
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número 2 do artigo 1.º - “Denominação e Composição”. Os trabalhos levados a cabo por 

esta eram dirigidos por uma Mesa formada por um Presidente e por dois Vice-

Presidentes. O Presidente dispunha de um conjunto de competências, das quais se 

destacam a representação da Comissão, convocação de reuniões e fixação a Ordem de 

Trabalhos e orientação dos trabalhos da Comissão, artigo 5.º “Competências do 

Presidente”.  

  

2.3. Comissão de Orçamento e Finanças 

 

A Comissão de Orçamento e Finanças era, como já anteriormente referenciado, 

uma Comissão Parlamentar Permanente, correspondendo na altura à 5.ª Comissão. No 

centro das suas funções encontrava-se a discussão, aprovação e monitorização da 

execução do Orçamento do Estado mas, eram também da sua competência tarefas de 

extrema importância no âmbito legislativo e de fiscalização política da actividade do 

Governo e Administração.  

  

 Assim, no uso das suas competências cabia-lhe exercer controlo político nos 

seguintes domínios: 

- Grandes Opções do Plano; 

- Orçamento e Conta Geral do Estado; 

- Política Orçamental e de Finanças Públicas, 

- Função Accionista do Estado; 

- Supervisão e Regulação das Actividades e Instituições Financeiras. 
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 A COF dispunha de um regulamento próprio, por ela elaborado e aprovado. Os 

trabalhos da Comissão eram coordenados por uma mesa composta por um Presidente e 

dois Vice-Presidentes, cabendo ao presidente as funções de representação da Comissão, 

convocação reuniões, estabelecimento da Ordem de Trabalhos e coordenação dos 

mesmos, números 1 e 2, alíneas a) e b) do artigo 2.º - “Mesa e Competências”. 

 

2.4. Comissão Eventual de Inquérito sobre a Situação que 

levou à Nacionalização do BPN e sobre a Supervisão Bancária 

inerente 

 

 Contrariamente às restantes Comissões referidas que eram Comissões 

especializadas permanentes, esta era uma Comissão Eventual de Inquérito, que obedecia 

a um regime jurídico específico, tal como referido anteriormente. O objectivo de uma s 

Comissão de Inquérito, é o de contribuir para a vigilância e cumprimento da 

Constituição da República Portuguesa e das Leis, bem como apreciar actos do Governo 

e da Administração Pública, tarefas que se inseriam na esfera de actuação do 

Parlamento.  

 A Comissão Parlamentar de Inquérito referida possuía regulamento próprio e no 

uso das suas competências, foram-lhe atribuídos, entre outros, os seguintes objectivos: 

- Apurar factos acerca da conjuntura que potenciou a situação verificada no BPN e 

perceber as razões que levaram à nacionalização, 

- Compreender que factos ou situações permitiram facilitar, estimular ou ocultar as 

problemáticas descobertas ou para a não detecção atempadas das mesmas; 

- Aferir de como é que Banco de Portugal efectivamente cumpriu os seus deveres legais 

de supervisão ao BPN, no período entre 2001 e 2008; 
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- Dar conta da existência de legislação em vigor sobre incompatibilidade e impedimento 

de titulares e ex-titulares de cargos políticos e públicos desempenharem determinadas 

funções, tendo em conta o ocorrido no BPN. 

 

 

Capítulo III - Estágio 

 

 

 A exposição que se segue pretende transmitir o trabalho desenvolvido pela 

estagiária na CAEIDR, bem como a actividade diária nesta Comissão e na qual, não 

tendo a estagiária participado, teve pelo menos a oportunidade de acompanhar.  

 

- Reuniões da CAEIDR 

 A presença da estagiária nas reuniões da CAEIDR, ordinárias ou extraordinárias, 

permitiu à mesma percepcionar como se organizam os trabalhos na Comissão, a 

documentação que é preciso preparar
6
, a tomada das decisões, os trabalhos a 

desenvolver para concretizar as deliberações tomadas, entre outras tarefas. Ao nível da 

documentação necessária para as reuniões esta depende muito da ordem do dia da 

mesma, isto é dos assuntos a ser abordados na reunião.  

 

 

                                                           
6 A título de exemplo, no caso da votação na especialidade de uma iniciativa legislativa, para a reunião 

devem ser preparados dossiers com o articulado do diploma, a respectiva Nota Técnica, o Parecer a ser 

discutido, bem como serem elaborados quadros comparativos com propostas de 

alteração/aditamento/eliminação apresentadas pelos Grupos Parlamentares, entre outros. 
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- Processo Legislativo  

 A legislação na área de Economia é, essencialmente, feita através de Decretos-

Lei pelo executivo, ainda que se registem diversas iniciativas legislativas dos 

Deputados. Contudo, a nível de processo legislativo a estagiária participou naquilo que 

é o trabalho da equipa de apoio da CAEIDR, ou seja, a Nota Técnica.  

 A Nota Técnica é um documento elaborado pelos serviços de apoio técnico 

especializado e visa ser um meio de apoio à tramitação do processo legislativo, 

nomeadamente à elaboração do Parecer pelo Deputado Relator sobre uma qualquer 

iniciativa legislativa. A nota técnica é elaborada conjuntamente com outras duas 

divisões: a Divisão de Apoio ao Plenário e a Divisão de Informação Legislativa 

Parlamentar. Da Nota Técnica pode constar a sugestão de solicitação de audição ou 

consulta escrita da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação 

Nacional de Freguesias, sempre que os diplomas apresentados abranjam matérias que às 

mesmas digam respeito, de acordo com o disposto no RAR. As partes que à Divisão de 

Apoio às Comissões dizem respeito são a análise sucinta dos factos e situações, as 

audições obrigatórias e/ou facultativas, o contributo de entidades que se pronunciaram 

sobre a iniciativa e a apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis 

encargos com a aplicação. 

 Neste contexto, foi dada à estagiária a oportunidade de participar na elaboração 

de notas técnicas referentes a três iniciativas legislativas diferentes que, em distintos 

momentos baixaram à CAEIDR para apreciação na generalidade. A estagiária colaborou 

na nota técnica dos Projectos de Lei n.º 739/X/4.ª (BE) – Revoga o Regime dos PIN e 

dos PIN+, n.º 773/X/4.ª (GOV) – Estabelece a Protecção dos Utentes Vulneráveis nos 

Serviços Públicos Essenciais de Energia, e na Proposta de Lei n.º 293/X/4.ª - Autoriza o 

Governo a criar um regime especial aplicável às expropriações necessárias à 

concretização dos aproveitamentos hidroeléctricos integrados no Plano Nacional de 

Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH) e os aproveitamentos 

hidroeléctricos de Ribeiradio-Ermida, no rio Vouga, e do Baixo Sabor, no rio Sabor. A 

participação nestes trabalhos permitiu que a estagiária tivesse um maior contacto com a 

tramitação do processo legislativo e alargasse os seus conhecimentos na área respeitante 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.doc?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c75615668305a586776634842734d6a6b7a4c5667755a47396a&fich=ppl293-X.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.doc?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c75615668305a586776634842734d6a6b7a4c5667755a47396a&fich=ppl293-X.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.doc?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c75615668305a586776634842734d6a6b7a4c5667755a47396a&fich=ppl293-X.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.doc?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c75615668305a586776634842734d6a6b7a4c5667755a47396a&fich=ppl293-X.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.doc?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c75615668305a586776634842734d6a6b7a4c5667755a47396a&fich=ppl293-X.doc&Inline=true


 

 

 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO  
29 

ao assunto dos diplomas apresentados. Na elaboração das notas técnicas a estagiária 

procurou estudar e, posteriormente, seguir a metodologia seguida na elaboração de 

notas técnicas anteriores, sendo que a base para a elaboração de qualquer nota técnica é 

o Projecto ou Proposta de Lei que lhe deu origem. Nos anexos poderão ser consultadas 

as notas técnicas nas quais a estagiária participou. 

 

- Audições  

 Na execução das suas competências de regulação e fiscalização de determinados 

sectores da actividade económica, a CAEIDR promove a audição de diversas entidades 

da sociedade, que são convidadas pela AR a apresentarem a sua actividade e, 

eventualmente, darem conta de algumas preocupações do sector ou sugestões de 

iniciativas legislativas. Nesse sentido, a estagiária pôde assistir a diversas audições, 

nomeadamente ao Ministro da Economia e Inovação; ao Ministro da Agricultura, 

Desenvolvimento Rural e Pescas; ao Secretário de Estado da Protecção Civil e ao 

Presidente da Autoridade da Concorrência. 

 As audições podem, também, ocorrer no âmbito de petições, quando a AR 

convoca ao peticionantes a prestar esclarecimentos, independentemente do número de 

peticionantes, apesar de a Lei prever a obrigatoriedade de audição no caso de Petições 

com mais de mil assinaturas. As petições podem ser apresentadas quer por cidadãos 

individualmente, por grupos de cidadãos e entidades privadas ou públicas. Neste 

contexto, a estagiária presenciou audições no âmbito da Petição 510/X/3.ª – 

Reconversão do Dormitório de São João de Tarouca em Unidade Hoteleira e da Petição 

562/X/4.ª – Clarificação Legislativa que crie condições à revitalização e fortalecimento 

na Região das Associações representativas das profissões.  

 

- Audiências e Relatórios  

 Contrariamente à prática das audições, as audiências ocorrem sempre que uma 

entidade solicita à AR para ser ouvida no âmbito de uma qualquer matéria. A estagiária 
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assistiu a algumas audiências, das quais destaca a audiência concedida à Associação dos 

Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor. A mesma teve lugar no âmbito 

das actividades da Subcomissão de Turismo, sendo conferida a responsabilidade à 

estagiária de, para além de assistir à audiência, preparar o respectivo relatório, 

traduzindo, sucintamente, os pontos abordados na mesma e as diversas intervenções. O 

tema em análise relacionava-se com o aluguer de automóveis sem condutor nos 

aeroportos portugueses, por parte de empresas espanholas e francesas, considerando a 

ARAC que essa actividade não é devidamente regulada pelo Estado Português, através 

do Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres. Nos anexos poderá ser consultado o 

respectivo relatório que a estagiária elaborou. 

 

- Colóquios/Conferências/Palestras 

 A Assembleia da República dinamiza outras actividades, para além do processo 

legislativo e do acompanhamento e fiscalização da acção do Governo. Entre essas 

actividades, encontram-se os eventos, frequentemente organizados por algumas das 

Comissões. Durante o período de estágio a estagiária esteve presente em alguns 

colóquios e conferências, sendo de realçar o envolvimento na organização dos eventos 

da CAEIDR. 

 Efectivamente, no âmbito da CAEIDR, a estagiária destaca a Conferência 

“Economia do Turismo e da Cultura”, organizada no âmbito da Subcomissão de 

Turismo; a Conferência “Indústria Têxtil e Vestuário – Trajectos de Futuro”, 

concretizada pelo Grupo de Trabalho – Sector Têxtil e Vestuário e, por último, o 

Colóquio “Economia Portuguesa”, organizado pela Comissão.  

 A estagiária teve possibilidade de participar num colóquio intitulado “A 

Qualidade da Legislação - Um Desafio para o Século XXI”, organizado pela Comissão 

de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que contou com a 

presença de diversos oradores da área do Direito com vista à reflexão sobre a qualidade 

da legislação portuguesa. 
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 Enfim, a estagiária pôde assistir foi ao Parlamento dos Jovens do Básico, cujo 

tema em discussão era Alimentação e Saúde. Esta actividade, da iniciativa da Comissão 

de Educação e Ciência, é organizada pela AR em colaboração com outras entidades, e 

pretende chamar a atenção da educação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo 

debate de temas do nosso quotidiano. Na edição 2008-2009, participaram 351 escolas 

do ensino básico. 

  

- Reuniões Plenárias 

 Habitualmente, realizam-se três reuniões plenárias por semana. A estagiária 

sempre teve total liberdade para assistir às mesmas, em particular quando fossem 

debatidos temas do interesse do estágio. 

 

- Biblioteca 

 Houve também alguma interacção com este serviço da Assembleia da República, 

uma vez que a estagiária recorreu à mesma para pesquisar e consultar alguma 

bibliografia para o presente relatório de estágio. 

 

- Actividades noutras Comissões 

  

 i - Comissão de Assuntos Europeus 

 

 A estagiária esteve presente numa sessão de esclarecimentos sobre o 

funcionamento prático da CAE. Essa sessão foi extremamente profícua e culminou com 

a assistência a uma reunião ordinária da Comissão, bem como a assistência a uma 

audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, inserindo-se a mesma na 
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responsabilidade por parte do Governo de prestar esclarecimentos antes, e após, as 

reuniões do Conselho Europeu, conforme o disposto na lei e anteriormente referido. 

O trabalho desenvolvido pela CAE abrange, igualmente, o escrutínio das 

iniciativas, legislativas ou não, das instituições europeias.  O processo de escrutínio 

permite à Assembleia da República acompanhar e apreciar os assuntos europeus. A 

Comissão recebe informação da parte do Governo e da Comissão Europeia sobre 

iniciativas comunitárias, legislativas ou não, que distribui aos Deputados da CAE e às 

restantes Comissões especializadas em razão da matéria, para conhecimento destas e, 

eventualmente, para procederem ao escrutínio e elaboração de parecer. A Lei n.º 

43/2006, de 25 de Agosto, veio melhorar o processo de escrutínio e conferiu igualmente 

uma intervenção acrescida da CAE e um maior empenhamento das Comissões como um 

todo.   

Desde 2005, com a chamada “Iniciativa Barroso” que pretende aproximar as 

instituições comunitárias dos cidadãos dos Estados-membros (através dos respectivos 

Parlamentos), as iniciativas são enviadas pela Comissão Europeia para todos os 

parlamentos nacionais dos Estados-membros, para que estes se pronunciem, em 

particular, se as iniciativas violam ou não o Princípio da Subsidiariedade
7
. Os 

documentos podem revestir um de dois tipos: SEC (secretariado), que são, sobretudo, 

documentos técnicos de estudo e apoio aos documentos políticos; ou COM 

(comunicações), que são documentos prévios à apresentação de iniciativas legislativas e 

que pretendem expor o objectivo da Comissão Europeia relativamente a uma 

determinada matéria, de modo a recolher contributos sobre a mesma. Após a recepção 

das iniciativas, estas são enviadas para a(s) Comissão (ões) competentes  em razão da 

matéria. Neste âmbito, podem também ser ouvidas as Assembleias Legislativas 

Regionais dos Açores e da Madeira. Posteriormente pode ser nomeado um Deputado 

que elaborará um relatório, a ser apreciado na respectiva Comissão e posteriormente 

remetido à CAE, ou serem seleccionadas apenas algumas das iniciativas para elaborar 

                                                           
7
 O Princípio da Subsidiariedade encontra-se estabelecido no artigo 5.º do Tratado de Maastricht. 

Pretende assegurar uma tomada de decisão o mais próxima possível do cidadão, sendo verificado este 

facto pela constante averiguação de que, as acções a desenvolver a nível comunitário de justificam face às 

possibilidades oferecidas pelo nível nacional, regional ou local.    
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um relatório (a ser apreciado e aprovado na Comissão, para posterior remissão à CAE) 

ou, ainda, não proceder ao escrutínio das iniciativas europeias. Quando os relatórios são 

remetidos à CAE, um Deputado elaborará um parecer global que é depois apresentado, 

apreciado e aprovado em reunião da CAE, sendo posteriormente enviado ao PAR, 

cabendo a este remetê-lo Presidente do Parlamento Europeu, ao Presidente da Comissão 

Europeia e ao Presidente do Conselho Europeu. A base de dados IPEX
8
 é uma das 

melhores plataformas onde se pode efectuar pesquisa acerca de iniciativas europeias. 

 No que respeita às informações enviadas pelo Governo, através da Secretaria de 

Estado dos Assuntos Europeus, esta envia informação de acordo com os critérios 

definidos à priori pela Comissão: a língua de trabalho (português, inglês ou francês), 

dizer respeito a matéria de reserva absoluta e relativa da AR ou estar relacionada com os 

Tratados da UE. A informação enviada pela SEAE tem, eminentemente, um carácter 

informativo, permitindo aos Deputados um melhor acompanhamento e fiscalização da 

acção do Governo. 

 A Assembleia da República tinha, na altura, um funcionário destacado no 

Parlamento Europeu, de modo a servir de interface entre o Parlamento Português e as 

Instituições Europeias, promovendo, assim, uma cooperação inter-parlamentar que pode 

revestir-se de três tipos: a existência de funcionários parlamentares em Bruxelas junto 

do Parlamento Europeu com a missão de representar o Parlamento nacional junto da UE 

e acompanhar delegações que se desloquem ao Parlamento Europeu. O segundo tipo 

respeita a reuniões organizadas pelas Comissões do país que detêm a presidência da UE. 

Estas podem realizar-se no próprio país ou no Parlamento Europeu. O último tipo 

respeita, também, a reuniões co-organizadas entre o Parlamento do país que detém a 

presidência da UE e o Parlamento Europeu. Em qualquer das duas últimas dimensões o 

intuito é a partilha de informação e a troca de boas práticas. Ao nível da cooperação 

inter-parlamentar, podemos ainda destacar o papel de plataformas comunitárias, como a 

COSAC e as Conferências de Presidentes de Parlamentos. A primeira, denominada 

Conferência dos Órgãos Especializados em Assuntos Comunitários dos Parlamentos da 

União Europeia (COSAC), é uma plataforma bastante sólida. Existe desde 1989 e reúne 

                                                           
8
 http://www.ipex.eu/ipex/ 

http://www.ipex.eu/ipex/
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todas as CAE de todos os parlamentos nacionais da União Europeia, uma vez por 

semestre, em reunião plenária no país que detém a Presidência Europeia. Cada 

Parlamento pode levar uma delegação de até seis Deputados. O objectivo destas 

reuniões é, mais uma vez, a troca de boas práticas. Em cada semestre o secretariado da 

COSAC elabora um relatório técnico sobre as matérias em análise. A segunda 

plataforma, é a Conferência de Presidentes, de todos os presidentes dos parlamentos 

europeus. Reúne uma vez por ano no país que deteve a presidência de UE na segunda 

metade do ano, para debater e deliberar sobre grandes questões. Tanto a COSAC
9
 como 

a Conferência de Presidentes procuram contribuir para a cooperação entre os 

parlamentos.  

A CAE não faz transposição de directivas europeias para o direito português, 

dado que esse trabalho é feito, normalmente, através da iniciativa legislativa do 

Governo, sob a forma de Proposta de Lei ou de Decretos - Lei.  

  

 ii – Comissão de Orçamento e Finanças  

 O ponto alto de trabalho na COF dá-se aquando da elaboração e aprovação do 

Orçamento do Estado, ainda que a Comissão tenha, também, diverso processo 

legislativo e petições. Ressalve-se que quem elabora a proposta de Orçamento do 

Estado é o Governo. Como exemplo de um evento organizado pela Comissão pode ser 

referida a reunião das Comissões de Orçamento e Finanças da União Europeia, 

organizada em 2007, durante a Presidência Portuguesa da UE. Tal como nas restantes 

Comissões, no processo legislativo que lhe diz respeito a COF colabora na elaboração 

da nota técnica (excepto no caso do Orçamento do Estado em que esta compete à 

UTAO), prepara informação, relatórios e redacções finais dos diplomas aprovados. 

  A elaboração e aprovação do Orçamento do Estado é matéria de reserva 

absoluta de competência legislativa da AR. A Comissão de Orçamento e Finanças 

aprecia a Proposta de Lei referente ao Orçamento do Estado seja na generalidade, seja 

                                                           
9
 http://www.cosac.eu/en/ 

http://www.cosac.eu/en/
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na especialidade. Na fase da generalidade cabe à COF a recolha de pareceres de todas as 

Comissões especializadas permanentes sobre a referida Proposta de Lei, no que às suas 

matérias diz respeito, cabendo-lhe depois a elaboração de um parecer final, global. Em 

sede de apreciação na especialidade a COF analisa todas as propostas de aditamento, 

alteração ou eliminação, sendo a votação efectuada, parcialmente, na própria Comissão, 

e a restante em Plenário, consoante as matérias. Os serviços de apoio à Comissão 

efectuam o registo da informação de todas as propostas em sede de especialidade, 

elaborando posteriormente o guião de votação e consequente relatório. 

 

 iii – Comissão Eventual de Inquérito sobre a Situação que levou à 

Nacionalização do BPN e sobre a Supervisão Bancária Inerente 

 A Comissão supra citada, surgiu por proposta do Partido Popular Português, 

sendo a sua constituição e número de membros fixada pelo PAR, atendendo à 

representatividade dos Grupos Parlamentares. A mesma só pode deliberar se, às suas 

reuniões, comparecerem mais de metade dos seus membros em efectividade de funções 

e desde que se observe a representação de, pelo menos, dois Grupos Parlamentares, 

número 2 do artigo 2.º do seu regulamento interno - “Composição e quórum”. A Mesa 

da Comissão é composta por um Presidente e por dois Vice-Presidentes, cabendo à 

mesma a organização dos trabalhos, números 1 e 2 do artigo 3.º - “Composição e 

competência da Mesa”. Ao Presidente compete representar a Comissão, coordenar os 

trabalhos da Comissão, intimar e dirigir os trabalhos da Mesa, entre outras funções, 

número 1, alíneas a), c) e d) do artigo 4.º - “Competências do Presidente”.  

 Os trabalhos começam com a preparação, por parte dos Deputados, de 

requerimentos indicando os documentos a que desejam ter acesso e os depoentes que 

pretendem ouvir, para que os serviços da Comissão dêem sequência a esses pedidos. 

 Para além dos já mencionados, esta Comissão foi criada com dois objectivos 

muito específicos: apurar se houve irregularidades que justifiquem a opção pela 

nacionalização do banco; e apurar acerca da supervisão bancária inerente a este 

processo.  
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 Durante todo este processo foram realizadas inúmeras audições nomeadamente 

ao Ministro das Finanças, ao Governador do Banco de Portugal, ao Presidente do BPN, 

entre outras. Algumas sessões de audição são públicas, outras são privadas consoante o 

depoente assim o deseje e após aprovação pela Comissão. Independentemente deste 

facto, qualquer cidadão que assim o entenda pode ter acesso ao conteúdo das reuniões, 

mediante consulta das actas e audição das gravações. O prazo inicial de duração dos 

trabalhos desta Comissão de Inquérito era de noventa dias, podendo o mesmo prazo ser 

prorrogado por período igual, situação que acabou por se verificar. 

 A Comissão nomeou uma Deputada, responsável pela elaboração do relatório 

final com as respectivas conclusões. Relatório que foi votado em sede de Comissão e 

posteriormente discutido em sessão plenária a 3 de Julho de 2009. 

   

 

Parte II 

 

Capítulo IV - Estudo de Caso: regime dos PIN e 

PIN+ no sector do Turismo 

 

 No capítulo que seguidamente se apresenta será feito um estudo sobre o regime 

dos PIN e PIN+. Inicialmente abordar-se-á o sector do Turismo em Portugal e no 

mundo, qual a sua importância e quais os objectivos para o mesmo. Seguidamente será 

explicado em que consiste o regime dos PIN e PIN+ e qual a sua relevância para os 

projectos com esse tipo de classificação. Serão dados exemplos concretos dos mesmos e 

por fim aferir-se-á acerca das motivações para a proposta de revogação destes. 

 

 



 

 

 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO  
37 

 

1. Importância do sector do Turismo na Economia 

 

Ao iniciar este capítulo, cujo tema se centra no sector do turismo, convém antes 

de mais esclarecer o leitor sobre o que se entende por Turismo e porque surge a 

necessidade de as pessoas “fazerem turismo”. Não existe uma única definição de 

Turismo mas sim várias, contudo no presente trabalho apenas serão apresentadas duas 

definições. De acordo com a Organização Mundial de Turismo / Nações Unidas, o 

Turismo pode ser entendido como “as actividades que as pessoas realizam durante as 

suas viagens e permanência em lugares distintos dos que vivem, por um período de 

tempo inferior a um ano consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros”. Por outro 

lado, no âmbito da análise económica o turismo pode ser entendido simplesmente como 

a “actividade económica decorrente dos movimentos turísticos”, Cunha (1997, p. 8).  

 

No que respeita à necessidade de “fazer turismo” e citando Matias (2007, p. 22) 

“esta é crescente com a verificação de três factores”: 

- as necessidades básicas da existência humana encontram-se largamente 

satisfeitas; 

- existência de tempo livre para a generalidade da população; 

- existência de um excedente no rendimento disponível das famílias.  

 

 Também o Keynesianismo, doutrina económica consolidada pelo economista 

inglês John Maynard Keynes, teve expressão sobre a necessidade de “fazer turismo”. 

Segundo o mesmo, esta surge devido a dois efeitos distintos, ainda que 

complementares: 

 - Efeito social: aumento do tempo livre. 
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 - Efeito económico: aumento do rendimento. 

 Ora entenda-se, o aumento do tempo livre proporciona um aumento da procura 

turística, o que por seu lado impulsiona a oferta, observando-se assim a conjuntura 

necessária para a criação de emprego, e consequentemente para o acréscimo do 

rendimento nacional. O aumento do rendimento contribui o aumento do nível de vida e 

ajuda o financiamento da investigação científica e aplicada, a qual possibilitará sustentar 

o progresso técnico. Este último tem sido o responsável pelos aumentos de 

produtividade que no século passado permitiram a redução das jornadas de trabalho, 

com o subsequente aumento do tempo livre; Matias (2007, p.46) 

 

 Do anteriormente exposto, não surpreende que no mundo actual o turismo 

represente uma actividade produtiva com crescente importância económica e Portugal 

não foge a essa “regra”. De acordo com a Organização Mundial do Turismo (1995) esta 

actividade assume-se como o terceiro sector exportador mundial, logo a seguir às 

indústrias petrolífera e automóvel.  

Dadas as características intrínsecas do nosso país, este sector assume-se como 

estratégico e prioritário, dado ser um sector onde temos claramente algumas vantagens 

competitivas. Somos o país da Europa com maior % de horas com luz natural (sol), 

dispomos de uma excelente localização, temos uma elevada extensão de costa marítima 

(800 km), com praias de inegável qualidade e onde decorrem anualmente eventos e 

actividades náuticas com projecção internacional e possuímos um clima ameno durante 

a maior parte do ano. Temos ainda outras características que nos distinguem, como a 

nossa cultura e património histórico, a segurança do país, a gastronomia e as tradições, 

bem como a nossa hospitalidade.  

 

Apesar do crescimento registado no sector nos últimos anos, a verdade é que 

Portugal se mantém dependente de quatro mercados emissores (como observado no 

quadro que seguidamente se apresenta) – Reino Unido, Alemanha, Espanha e França – e 

do desempenho de três regiões – Algarve, Lisboa e Madeira.  
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Quadro 1.3. – Entradas de Turistas não residentes por Local de residência 

Local de residência Entradas (N.º) de turistas não residentes por Local de residência; 

Anual 

Período de referência dos dados 

2007 2006 2005 2004 

N.º (milhares) N.º (milhares) N.º (milhares) N.º (milhares) 

Alemanha DE 1211,50   1190,90   1075,40   1047   

Bélgica BE 280,60   254,30   181,80   183,60   

Espanha ES 2660,70   2496,60   2370,20   2513,80   

Estados Unidos da América US 244,50   204   170,70   151,40   

França FR 1859,20   1501,30   1560,40   1598   

Irlanda IE 313,50   267,40   245,20   173,60   

Itália IT 401,50   384,40   340,80   350,30   

Países Baixos (Holanda) NL 526,30   514,80   478   469,90   

Reino Unido GB 2326,40   2254,30   2088,60   2051,60   

Suíça CH 536,80   416,60   417,80   411,40   

Outros ZZ 1959,80   1797,70   1683,10   1688   

Entradas (N.º) de turistas não residentes por Local de residência; Anual - INE, Movimentos de Pessoas nas Fronteiras 

  

«É preciso apostar nos factores que nos diferenciam e para tal é preciso uma 

estratégia que nos permita responder à elevada sofisticação da procura bem como a um 

número crescente de ofertas». 

In: PENT 

 

No fundo o turismo é uma actividade que concentra em si todo um conjunto de 

actividades e produtos e que envolve uma pluralidade de agentes económicos, fazendo-

se sentir em toda a economia os seus impactos. Deste modo, a crescente relevância que 
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este sector assume na economia exige que se proceda à quantificação dos seus efeitos, 

directos ou indirectos, no que respeita à criação de valor, às receitas e ao emprego. 

Assim, o Turismo de Portugal, I.P., uma das entidades que tem a seu cargo a 

implementação e monitorização do PENT, sob orientação política do Ministério da 

Economia e da Inovação, desenvolve em cooperação e colaboração com o Instituto 

Nacional de Estatística, a Conta Satélite do Turismo de Portugal (CSTP), instrumento 

desenvolvido com base na metodologia do Eurostat, que afere acerca da importância do 

Turismo. Para a CSTP o turismo não é visto como um sector mas sim como uma 

actividade económica transversal a toda a economia, pelos efeitos directos e indirectos 

que proporciona a outras actividades. Esta conta baseia-se num sistema de informação 

integrada cujo objectivo é mostrar as actividades e produtos que, directa ou 

indirectamente, se encontram relacionados com o Turismo, possibilitando desta forma a 

comparação com outros sectores de actividade da economia, bem como com outras 

economias nacionais. 

 

Figura 1.1. - Evolução do Consumo Turístico Interior - milhões € 

 

 

    Legenda: (D): Dados Definitivos; (P): Dados Preliminares; (E): Dados Estimados. Valores a preços correntes. 
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     Fonte: INE  

O Consumo Turístico Interior traduz a procura turística, ou seja, espelha o 

consumo em turismo que é efectuado por residentes e não residentes no nosso país, no 

âmbito de deslocações para fora do seu ambiente habitual. Essas deslocações podem ser 

por diversos motivos: lazer, negócios e/ou outros, não dando lugar a qualquer tipo de 

remuneração no destino. Assim, do gráfico anteriormente apresentado pode concluir-se 

que no ano de 2008, o Consumo Turístico Interior atingiu os 17,5 mil milhões de €, 

registando um crescimento de 2,5% face ao ano anterior. Depressa se depreende 

também que a taxa média de crescimento teve uma conduta oscilante, no período em 

análise, ou seja, entre 2000 e 2003 a taxa média de crescimento foi menor que a 

verificada nos períodos subsequentes, de 2004 em diante. Este facto pode ser explicado 

pelos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, que provocaram uma quebra na 

actividade turística. No ano de 2004 verifica-se uma inversão desta tendência, para a 

qual contribuiu também a realização do Euro 2004. Conclui-se ainda que os períodos de 

2005/2006 e 2006/2007 foram aqueles em que registaram taxas de crescimento mais 

elevadas, 8,4% e 12,7% respectivamente. Já o ano de 2008 caracteriza-se por uma 

desaceleração da actividade turística (taxa de crescimento de 2,5%), consequência da, 

então, conjuntura económica mundial.  
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Figura 1.2. – Consumo Turístico Interior no PIB pm – milhões € 

 

 

Legenda: (D): Dados Definitivos; (P): Dados Preliminares; (E): Dados Estimados. Fonte: INE 

 

 

 

No gráfico acima apresentado pode observar-se a relação entre o Consumo 

Turístico Interior (CTI) e o Produto Interno Bruto (PIB) a preços de mercado. Verifica-

se um período de quebra, entre 2001 e 2003, ano em que o contributo do CTI para o PIB 

atingiu o seu valor mais baixo (9,1%), no período em análise. A partir de 2007 esse 

valor ultrapassa já os 10%, o que reforça a ideia da importância estratégica deste sector. 
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Figura 1.3. – Valor Acrescentado Gerado pelo Turismo – milhões € 

 

Legenda: (D): Dados Definitivos; (P): Dados Preliminares; (E): Dados Estimados. Valores a preços correntes. 

 Fonte: INE 

 

O Valor Acrescentado Gerado pelo Turismo (VAGT) corresponde à parcela do 

Valor Acrescentado Bruto
10

 (VAB) que é gerada na prestação de serviços aos visitantes 

em Portugal, sejam residentes ou não residentes. Pode entender-se este valor como a 

contribuição da actividade turística para o VAB da economia. No ano de 2008 o VAGT 

ultrapassou os 7,1 mil milhões de euros, o que corresponde a mais 80,2 milhões de 

euros face a 2007. Já o acréscimo verificado em 2007 relativamente a 2006 regista um 

valor absoluto de 727,30 milhões de euros. No período em análise, a taxa média anual 

de crescimento do VAGT foi de 4,4%. 

 

                                                           
10

 Diferença entre o valor da produção e o valor dos consumos em bens e serviços necessários para essa 

produção. 
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Figura 1.4. – VAGT no VAB da Economia – milhões € 

 

 

Legenda: (D): Dados Definitivos; (P): Dados Preliminares; (E): Dados Estimados. Fonte: INE 

 

A relação entre o VAGT e o VAB da economia permite aferir acerca da 

importância da riqueza gerada pelo turismo no conjunto da riqueza nacional. Assim, 

identificam-se três períodos de evolução com sinais contrários no contributo do VAGT 

no VAB da economia: 2000-2001 (+0,2 p.p.), 2001-2003 (-0,5 p.p.) e 2003-2008 (+0,6 

p.p.). O decréscimo verificado nos anos subsequentes a 2001 deve-se, uma vez mais, 

aos ataques terroristas de 11 de Setembro, mas também à situação económica 

internacional. Por outro lado, o ano de 2007 é o que apresenta o melhor contributo do 

VAGT para o VAB, 5,1%. 
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2. Turismo e Bens Públicos 

 

De acordo com a teoria económica, na sociedade podemos encontrar dois tipos 

de bens: privados e públicos. Os primeiros (em sentido estrito) caracterizam-se por o 

consumo ser totalmente rival. A rivalidade, no entanto, pode ser apenas parcial, casos 

em que a utilização de um bem ou serviço por mais um indivíduo não impossibilita 

outros de o utilizarem, embora possa diminuir a qualidade do serviço prestado. Neste 

caso diz-se estarmos diante uma outra categoria de bens, os bens mistos, que podem ser 

encarados como bens privados em sentido lato. Já os segundos caracterizam-se pela não 

rivalidade no consumo e a exclusão, ou não é possível, ou caso o seja pode não ser 

desejável. A não rivalidade significa que o consumo por mais um indivíduo em nada 

diminui a quantidade disponível para consumo do outro; já por não exclusão entende-se 

a impossibilidade de praticar exclusão, isto é, impossibilidade de excluir indivíduos do 

seu consumo, quer seja por razões tecnológicas ou económicas (custos muito elevados 

face aos benefícios que daí poderiam advir). A questão que seguidamente se coloca é: 

poderá o turismo ser entendido como um bem público? Depressa se depreende que as 

características que definem o bem público não se podem atribuir ao bem turístico 

contudo, podem sim ser observadas em algumas das suas componentes como é o caso 

das infra-estruturas de transporte, as redes de comunicação, os serviços de saúde ou a 

própria segurança dos destinos. No fundo o turismo não é um bem público mas a sua 

realização requer a existência de alguns bens públicos como os referidos anteriormente 

(infra-estruturas de transporte, serviços de saúde e segurança). Podemos então assumir 

que o bem turístico se insere na categoria dos bens mistos, ou seja, apresenta 

características de bens privados (possibilidade de exclusão) e bens públicos (não 

rivalidade no consumo, esta é apenas parcial).  

 Acontece que o mercado não é eficiente quando se trata de produzir bens com 

características de bem público devido à existência de free-riders
11

, pelo que deverá ser o 
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 Indivíduos que devido à não exclusão e não rivalidade podem usufruir do bem sem contribuir. 
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Estado a garantir a sua produção e provisionamento, sem os quais a existência do bem 

turístico fica comprometida. A oferta de bens públicos, bem como a alocação dos custos 

sociais destes, são funções que só podem efectivamente ser levadas a cabo pelo Estado.  

O turismo é uma actividade humana, mas é também, e acima de tudo, uma 

actividade com impactos económicos e sociais que não podem ser ignorados pelos 

poderes políticos. Assim, é importante que o Estado: 

 Proteja a sociedade contra ameaças externas; 

 Promova a lei e a ordem; 

 Forneça bens e serviços que beneficiem a sociedade, mas cujo 

mecanismo de mercado, impulsionado pelo lucro, não poderia prover; 

 Determine o seu nível óptimo de intervenção no mercado turístico. 

 

A intervenção do Estado no âmbito do bem turístico dá-se a montante do 

fenómeno, isto é, compete-lhe preservar os direitos de propriedade dos activos 

fundamentais à indústria turística, proporcionando e promovendo, para esse efeito, 

condições de segurança para a estadia do consumidor-turista no local de destino. A 

insegurança é sem dúvida o maior inimigo do mercado turístico, chegando 

inclusivamente a inviabilizar transacções por extinção da procura O Estado deve, no 

fundo, estabelecer as bases para a ordem social e determinar a distribuição dos recursos 

socialmente desejáveis, através da determinação e protecção dos direitos de propriedade 

e da partilha dos custos sociais. A adequada definição dos direitos de propriedade pode 

pois ajudar a resolver os problemas levantados pelo bem turístico. 

 

 “ “ser proprietário” de determinada coisa significa ter um conjunto de direitos 

sobre ela. Este conjunto compreende, pelo menos, na noção de propriedade que 

decorre do senso comum, o direito de utilizar a coisa de que se é proprietário, o de 

excluir outros da sua utilização e o direito de transferir, onerosamente, ou não, esse 

conjunto de direitos para outra pessoa”. 
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In: Rodrigues (2007, p. 59) 

3. Turismo e Externalidades 

 

“ Um indivíduo A, enquanto presta determinado serviço remunerado a um 

indivíduo B, afecta incidentalmente, de forma positiva ou negativa, outros indivíduos 

(não produtores de serviços similares) e isto de forma que nenhum pagamento possa 

ser imposto aos que beneficiam, nem nenhuma compensação exigida em proveito 

daqueles que são afectados” 

                                      Pigou, (1932) 

 

As externalidades resultam da imposição involuntária de custos ou benefícios 

sobre terceiros sem que estes tenham oportunidade de o impedir e sem que tenham a 

obrigação de os pagar ou o direito a ser indemnizados. Ou seja, quando qualquer 

actividade realizada por um agente causa alterações no bem-estar de outro agente, sendo 

que essas alterações não são reflectidas no sistema de preços. As externalidades são 

igualmente uma das razões pelas quais os mercados fracassam, gerando ineficiências 

que impedem que a economia atinja o óptimo. É a correcção destas ineficiências, entre 

outras razões, que justifica a intervenção do Estado na economia no sentido de 

estabelecer acções correctoras.  

 

A actividade turística não é criadora apenas de externalidade negativas, 

frequentemente ocorrem também efeitos positivos, nomeadamente através da criação de 

infra-estruturas para o bem-estar do turista, das quais a população residente também irá 

beneficiar. Vejamos: 

 

1- Externalidade Positivas 
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Boa acessibilidade do local de destino (estradas, transportes), assegurar o bem-

estar do turista quando chegado ao local (segurança pública, rede sanitária). A criação e 

ou manutenção deste tipo de estruturas irá também beneficiar a população residente. 

Encontramos também feitos positivos menos tangíveis, como é o caso do 

enriquecimento cultural que resulta do contacto entre populações, e a preservação da 

paz entre os povos. Em suma o turismo contribui para o desenvolvimento económico 

nacional e para o emprego, mas também para a projecção e divulgação do nome de 

Portugal no mundo. 

 

2- Externalidades Negativas 

O principal efeito negativo que se aponta ao turismo é a afectação do bem-estar 

dos residentes. Outra externalidade negativa que pode ser atribuída ao turismo é o facto 

de este poder ser aproveitado para dar cobertura a actuações de especulação imobiliária, 

com profundas agressões ao ambiente a qualidade do território. É por isso pois, 

necessária uma delimitação legal clara entre turismo e negócio imobiliário. O Estado é o 

único agente com capacidade para fazer os agentes internalizarem as externalidades 

negativas, através da aplicação de sanções pecuniárias ou através da criação de 

legislação que proíba a especulação imobiliária. 

Observam-se ainda alguns efeitos negativos do turismo, nomeadamente, 

inflação, aumento generalizado dos preços dos bens e serviços nos locais de maior 

atracção turística, o que por seu lado se traduzirá num acréscimo do custo de vida da 

população residente; engarrafamentos no trânsito e aumento da poluição. Também a 

grande ênfase dada ao turismo e à sua importância na economia acaba, muitas vazes, 

por desviar recursos e interesses de outras actividades económicas.  

De acordo com Leiper (1995), o turismo é igualmente causador de impactos 

socioculturais – positivos e/ou negativos – decorrentes do contacto/interacção da 

população residente com os turistas, como sejam mudanças nas crenças, valores, 

comportamentos, hábitos e costumes.   
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4. Objectivos para o sector do Turismo em Portugal 

 

 Ao pretender definir os objectivos para o sector do turismo em Portugal é 

necessário ter em conta não apenas o que a nível nacional é definido, como também as 

orientações supra nacionais. Deste modo, serão tidas em conta as linhas estratégicas 

contidas no Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) e as linhas orientadoras do 

Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). 

 No que ao nível nacional diz respeito, os objectivos para o turismo português 

encontram-se vertidos no Plano Estratégico Nacional para o Turismo (PENT), documento 

elaborado pelo Ministério da Economia e da Inovação. O PENT afigura-se como um guia que 

pretende mobilizar entidades públicas e privadas com o intuito de promover uma conjugação de 

esforços, de forma articulada, para fomentar o desenvolvimento sustentável do turismo 

português.  

 

 

Visão para o Turismo nacional 

 

Fonte: PENT 

 

 

- Um dos destinos de maior crescimento na Europa, alavancado numa proposta de valor 

suportada em características distintivas e inovadoras do país; 

- Desenvolvimento do Turismo baseado na qualificação e competitividade da oferta, 

alavancado na excelência ambiental/urbanística, na formação dos recursos humanos e na 

dinâmica/modernização empresarial e das entidades públicas; 

- Importância crescente na economia, constituindo-se como um dos motores do 

desenvolvimento social, económico e ambiental, a nível regional e nacional. 
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 Os objectivos para o Turismo Internacional em Portugal auspiciam um 

crescimento anual no número de turistas, superior a 5%, e um aumento anual das 

receitas, na ordem dos 9%. O objectivo é atrair cerca de 20 a 21 milhões de 

turistas estrangeiros em 2015 e atingir um volume de receita de 14,5 a 15,5 mil 

milhões de euros nesse mesmo ano. De acordo com dados do INE acerca dos 

movimentos de pessoas nas fronteiras, nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007, 

observaram-se os seguintes valores no que respeita às entradas (n.º) de turistas 

não residentes: 10.638.600, 10.612.000, 11.282.300 e 12.320.800. Os valores 

registados indicam que a taxa média de crescimento tem sido de 5%. 

 

 Estes valores deverão ser atingidos através da requalificação das principais 

regiões, da redução da sazonalidade e da criação de pólos de desenvolvimento 

turístico, que permitirão tornar Portugal num destino mais competitivo.  
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Objectivo por Região (NUTS II) 

 

 

Fonte: PENT 

 

Para se atingirem os objectivos definidos o PENT estabelece cinco eixos de intervenção: 

i) Território, destinos e produtos; 

ii) Marcas e mercados; 

iii) Qualificação dos recursos; 

iv) Distribuição e comercialização; 

v) Inovação e conhecimento. 
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 O principal objectivo estratégico que o QREN prevê é a qualificação dos 

recursos humanos disponíveis na economia. Para se atingir tal objectivo é necessária a 

concretização de três grandes Agendas Temáticas: 

 Agenda para o Potencial Humano – visa a promoção das qualificações escolares 

e profissionais, e a promoção do emprego e da inclusão social; 

 Agenda para os Factores de Competitividade – visa estimular a qualificação do 

tecido produtivo, por via da inovação, do desenvolvimento tecnológico e do 

estímulo do empreendedorismo, bem como da melhoria das diversas 

componentes da envolvente da actividade empresarial, com especial incidência 

para a redução dos custos públicos de contexto. De entre os principais vectores 

de intervenção previstos para a Agenda Factores de Competitividade destacam-

se os seguintes: intervenções integradas para a redução dos custos públicos de 

contexto, acções colectivas de desenvolvimento empresarial e acções integradas 

de valorização económica dos territórios menos desenvolvidos; 

 Agenda para a Valorização do Território – visa enriquecer o país (regiões e sub-

regiões) de melhores condições de atractividade para o investimento produtivo e 

de condições de vida para as populações.  

  

 A Agenda para os Factores de Competitividade tem entre os seus propósitos a 

redução dos custos públicos de contexto. Ora estes são precisamente apontados como 

um dos factores de um menor grau de desenvolvimento da economia portuguesa, e os 

regimes PIN e PIN+ surgem precisamente com o intuito de dar um contributo positivo 

na redução dos custos de contexto. 
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5. Regime dos PIN e PIN+ 

 

O XVII Governo, por meio de Resolução do Conselho de Ministros n.º 95/2005, 

de 24 de Maio, criou o Sistema de Reconhecimento e Acompanhamento de Projectos de 

Interesse Nacional (PIN). A RCM anteriormente referida foi, posteriormente, revogada 

pelo Decreto de Lei n.º 174/2008, de 26 de Agosto, que aprovou o Regulamento do 

Sistema de Reconhecimento e Acompanhamento de Projectos de Interesse Nacional. 

Complementarmente, através do Decreto de Lei n.º 285/2007, de 17 de Agosto, 

estabeleceu um “mecanismo célere de classificação de projectos de potencial interesse 

nacional com importância estratégica (PIN+)”. Estas “medidas” inserem-se num 

conjunto mais vasto de alterações legislativas relativas à reforma do sistema de gestão 

do território e licenciamento, tendo o pacote legislativo ficado conhecido como 

“Simplex Autárquico”. 

 

A origem deste tipo de medidas reside no facto de, ser apontada como causa de 

um menor grau de desenvolvimento da Economia Portuguesa, a existência de “custos de 

contexto” associados à vida em sociedade. O sistema de licenças e permissões, a 

simplificação de procedimentos e regras, os encargos administrativos e outro tipo de 

condicionantes legais são relevantes “custos de contexto” que merecem uma acção 

reflectida no sentido da sua redução/eliminação. Facilmente se conclui que, o combate 

aos “custos públicos de contexto” é, actualmente, um dos eixos prioritários em matéria 

de opções estratégicas a nível nacional (PNACE, Plano Tecnológico e SIMPLEX), 

enquanto factor-chave para o desenvolvimento de uma envolvente mais favorável à 

competitividade da economia nacional.  
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Objectivos dos PIN e PIN+ 

- Conferir espírito empreendedor ao 

investimento empresarial, agregando a 

este investimento actividades que 

ampliem a base económica existente; 

- Estimular a criação de emprego 

qualificado; 

- Contribuir para que seja gerado mais 

valor acrescentado; 

- Criação de uma economia competitiva 

capaz de atrair, mais e melhor, 

investimento estrangeiro e nacional; 

- Combater a burocracia, com vista à 

criação de um ambiente mais propício aos 

negócios e actividades das empresas. 

 

 

  A capacidade de atrair investimentos de qualidade, sejam eles nacionais ou 

estrangeiros, é fundamental para qualquer país se poder afirmar num cenário 

internacional como aquele em que vivemos. Os regimes PIN e PIN+ surgem como 

forma de dar continuidade a uma série de projectos que se encontravam parados há 

anos, ou a outros que, de outra forma nunca sairiam do papel. Inseridos num pacote de 

medidas que ficou conhecido como “Simplex Autárquico”, os PIN e PIN+ são uma 

medida de política pública com a qual se pretende atingir vários objectivos. 

Sinteticamente podemos aqui resumi-los em dois grandes objectivos.  
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A nível turístico pretende-se, não apenas contribuir para a internacionalização do 

país, como aproveitar o que de melhor existe no nosso país, tornando Portugal num 

destino de referência e preferência entre os principais países emissores de turistas. Para 

tal é preciso dar continuidade e viabilidade a projectos turísticos de elevada qualidade e 

atractividade que contribuam para a criação de riqueza e emprego qualificado. Por outro 

lado contribuir para a desburocratização/ simplificação da legislação de determinados 

procedimentos administrativos em áreas importantes da actividade das empresas.  

 A ideia subjacente ao acima exposto é a de que a execução de um projecto de 

manifesta superioridade tem um efeito multiplicador do crescimento económico e do 

emprego, assistindo-se igualmente a um efeito de arrastamento e atracção de outros 

projectos de elevada qualidade e superioridade.  

 

 Em suma o que se pretende é favorecer a concretização de diversos tipos de 

projectos de investimento, superando determinados entraves administrativos e 

providenciando uma resposta célere, sem esquecer os dispositivos legais essenciais à 

salvaguarda do interesse público, nomeadamente ao nível da segurança e do ambiente. 

Para tal foi criado o Sistema de Reconhecimento e Acompanhamento dos Projectos de 

Potencial Interesse Nacional, uma estrutura que se pretende acompanhe e ajude no 

desenvolvimento processual de tais projectos de investimento. 
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Projectos susceptíveis de classificação como PIN 

O número 2 do artigo 1.º do Regulamento do Sistema de Reconhecimento e 

Acompanhamento de Projectos de Potencial Interesse Nacional, estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 174/2008, de 26 de Agosto, estabelece que: são passíveis de ser 

reconhecidos como Projectos de Interesse Nacional os que, detendo a adequada 

sustentabilidade ambiental e territorial, revelem um investimento global superior a 25 

milhões de euros, possuam comprovada viabilidade económica e reconhecida 

credibilidade do promotor e produzam impactes positivos em, pelo menos cinco, das 

seguintes áreas:  

- Produção de bens e serviços transaccionáveis, de carácter inovador e em mercados 

com potencial de crescimento; 

- Efeitos de arrastamento em actividades a montante e a jusante, particularmente nas 

pequenas e médias empresas; 

- Introdução de processos tecnológicos inovadores ou colaboração com entidades do 

sistema científico e tecnológico; 

- Criação mínima de 100 postos de trabalho directos e qualificação do emprego gerado 

através de formação desenvolvida por entidades formadoras certificadas; 

- Inserção em estratégias de desenvolvimento regional ou contribuição para a 

dinamização económica de regiões com menor grau de desenvolvimento; 

- Balanço económico positivo, nomeadamente no aumento de exportações ou na 

redução das importações; 

- Eficiência energética e/ou favorecimento de fontes de energia renováveis. 

Por seu lado o número 3 do mesmo acrescenta ainda que, podem ser 

reconhecidos como PIN projectos de valor igual ou inferior a 25 milhões de euros, 

desde que incorporem uma grande componente de investigação e desenvolvimento 

(I&D), de inovação aplicada ou de significativo interesse ambiental, sem prejuízo do 

disposto no número anterior. 
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Projectos susceptíveis de classificação como PIN+ 

No que respeita aos PIN+, o Decreto-Lei n.º 285/2007, de 17 de Agosto, 

estabelece nos seus artigos 3.º e 4.º, quais os projectos PIN que podem ser considerados 

PIN+. O artigo 3.º define que podem reconhecidos como PIN+ projectos que preencham 

os requisitos dos PIN, previstos no Decreto-Lei 174/2008, de 26 de Agosto, a 

cumulativamente, os seguintes: 

- Investimento superior a € 200 000 000 ou, excepcionalmente, a € 60 000 000, caso de 

projectos de excelência pelo forte componente inovadora ou originalidade tecnológica 

ou, no caso de projectos turísticos, quando contribua para a diferenciação do país, para a 

requalificação, para o aumento da competitividade e a diversificação de oferta regional; 

- Emprego de tecnologias eco-eficientes que possibilitem atingir níveis elevados de 

desempenho ambiental, nomeadamente em esferas de actuação como água, solos, 

resíduos e ar; 

- Maximização da utilização de recursos energéticos renováveis, promovendo desta 

forma a eficiência energética; 

- Sustentada viabilidade económica do projecto; 

- Demonstrada credibilidade do promotor do projecto, assim como experiência 

reconhecida no sector. 

O número 4 do mesmo institui que no caso de projectos turísticos devem, ainda, 

observar-se, os requisitos seguintes: 

- Estabelecimentos hoteleiros com um mínimo de 5 estrelas ou conjuntos turísticos que 

integrem, pelo menos um, estabelecimento de 5 estrelas, não se verificando nos 

restantes estabelecimentos e meios complementares de alojamento, uma classificação 

inferior a 4 estrelas; 

- Criação de mais de 100 postos de trabalho directos; 

- Mínimo de 70% de unidades de alojamento de cada empreendimento turístico afectos 

à exploração turística.  
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 Para obter a classificação como projecto PIN ou PIN+, os investidores devem 

apresentar à Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E., um 

requerimento de candidatura a este tipo de estatuto, bem como preencher os formulários 

respectivos. A principal vantagem do reconhecimento como Projecto PIN ou PIN+ é o 

facto de haver um “acompanhamento permanente dos procedimentos de licenciamento 

a nível da Administração Pública”, com o desígnio de garantir que as resoluções da 

Administração Pública são proferidas dentro dos prazos delimitados.  

 

Aplicação dos Regimes PIN e PIN+ no sector do Turismo 

 

 De acordo com os dados recebidos da Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal, o número total de requerimentos entrados para apreciação, desde a 

entrada em vigor dos regimes PIN e PIN+ no ano de 2005, e até à  data de Novembro de 

2009, é de 179. Destes, cerca de 90 receberam o estatuto de Projecto PIN, sendo que 46 

(mais de metade) são projectos de âmbito turísticos que prevêem a criação de 39 780 

novos postos de trabalho. O número de projectos arquivados, até ao momento, é de 79 

dos quais 38 são turísticos. Existem ainda 10 projectos que se encontram em fases 

processuais. Nos anexos poderá se consultada documentação acerca da distribuição 

geográfica dos mesmos, bem como o volume de investimento previsto.  

 Nas contas do Governo, os PIN e PIN+ representavam 55 mil milhões de euros 

de investimentos e cerca de 335 mil postos de trabalho na passada Legislatura. Não se 

sabe ao certo o volume de investimento efectivamente concretizado, o número de postos 

de trabalho criados ou a criar, o investimento por trabalhador.  
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6. Motivações apresentadas pelo Grupo Parlamentar do BE para a 

revogação dos Regimes PIN e PIN+  

 

 Os projectos que concorrem à classificação como PIN ou PIN+ encontram-se 

sempre sujeitos a uma Avaliação de Impacto Ambiental bem como a um 

acompanhamento muito próximo por parte dos municípios territorialmente competentes. 

Este facto não é, contudo, suficiente para garantir que todos os cuidados a nível de 

protecção ambiental sejam cumpridos. Veja-se: 

 Alguns projectos PIN encontram-se em áreas classificadas para protecção e cuja 

legislação não permite construção de edifícios e infra-estruturas, muito menos com a 

dimensão e impacte que este tipo de projectos tem e provoca. Contudo verifica-se que, 

com a classificação como PIN estes mesmos projectos conseguiram superar este tipo de 

obstáculos, mobilizando várias entidades da Administração Pública para viabilizar estas 

obras num curto período de tempo. A Comissão Europeia instaurou mesmo um processo 

contencioso a Portugal por ter encontrado falhas consideradas graves nas Avaliações de 

Impacto Ambiental de alguns empreendimentos turísticos, nomeadamente Herdade do 

Pinheirinho, Costa Terra e Herdade da Comporta, situados no Sítio Comporta-Galé da 

Rede Natura 2000. Este acontecimento só veio dar fundamento às queixas apresentadas 

por algumas organizações ambientalistas, bem como demonstrar como os PIN superam 

condicionantes previstas na lei. Mas outros exemplos existem de violações ao ambiente 

noutras áreas: Plataforma Logística de Castanheira do Ribatejo, situada em terrenos da 

Reserva Agrícola Nacional; fábrica do IKEA em Paços de Ferreira, situada em área 

florestal e da Reserva Ecológica Nacional. A preferência por áreas classificadas deve-se 

não às inegáveis qualidades ambientais e paisagísticas dos locais, mas também ao 

reduzido valor monetário dos solos.  
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 São estas as motivações apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de 

Esquerda, para revogação dos Regimes PIN e PIN+, uma vez que estes não justificam 

atropelos ao ambiente e ao território, promovendo-se assim um modelo insustentável de 

turismo. 

 

        Fonte: QUERCUS 

 

Na verdade o contencioso aberto pela Comissão Europeia contra o Estado Português 

refere apenas os complexos turísticos da Costa Terra, Pinheirinho e Herdade da 

Comporta pelo que a Quercus entendeu importante chamar a atenção para a 

urbanização dos terrenos do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz que tem sido 

referida nos últimos tempos e para o Plano de Pormenor da Costa de Santo André 

também aprovado neste último ano. 

Têm surgido inúmeras notícias ao longo do presente ano que referem que o governo 

português está a preparar a transferência do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da 

Cruz de modo a libertar e alienar cerca de 1500 hectares, parcialmente incluídos no Sítio 

Natura 2000 “Comporta/Galé”, para o desenvolvimento de mais um projecto turístico. 

Este projecto turístico, adicional aos considerados no âmbito das Áreas de 

Desenvolvimento Turístico definidas, constitui uma nova ameaça a esta faixa costeira, 

aumentando ainda mais a já elevada pressão turística prevista.  

Outro projecto turístico que não foi referido no âmbito do contencioso acima referido é 

o Plano de Pormenor da Área de Desenvolvimento Turístico da Costa de Santo André, 

com uma área de 85 hectares onde está prevista a instalação de 2000 camas turísticas e 

residenciais, às quais se juntam os 900 lugares do parque de campismo local. Este Plano 

de Pormenor esteve em discussão pública em 2004 mas não foi submetido a Avaliação 

de Impacte Ambiental, tendo sido aprovado em Conselho de Ministros em Agosto de 

2007 e na Assembleia Municipal em Fevereiro já deste ano. 

Quando a Organização Mundial do Turismo no âmbito do Dia Mundial do Turismo 

chama a atenção para os desafios das alterações climáticas, Portugal continua a 

aumentar a pressão sobre o pouco litoral ainda preservado que possui, esquecendo que 

esta é uma das áreas que sofrerá mais com o aquecimento global e as alterações 

climáticas devido à subida do nível do mar. 
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Capítulo V - Notas conclusivas 

 

 Com a entrada Assembleia da República em meados de Abril, já muito próximo 

do final dos trabalhos da 4.ª sessão Legislativa da X Legislatura, a estagiária procurou 

tirar o melhor partido possível do estágio, seja no contexto da Comissão de Assuntos 

Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, seja na Assembleia da República 

como um todo. A estagiária acompanhou os trabalhos da CAEIDR, nomeadamente 

quanto ao processo legislativo, tendo tido a oportunidade de acompanhar algumas 

iniciativas legislativas desde o início, bem como outras que já se encontravam em fase 

de apreciação na especialidade.  

 A estagiária participou na elaboração de Notas Técnicas. A este nível é opinião 

da estagiária que, se com um período mais alargado de elaboração de notas técnicas, 

seria interessante fazer-se uma análise mais aprofundada tentando avaliar os impactes 

económicos, financeiros, sociais e ambientais de tais iniciativas legislativas. A principal 

dificuldade sentida pela estagiária na elaboração das notas técnicas foi ao nível da 

redacção, que é formal e jurídico, com os quais a estagiária não estava familiarizada. 

 A estagiária sente que aplicou ao longo do estágio alguns dos conhecimentos 

apreendidos ao longo da sua formação curricular, de um modo proactivo tentou sempre 

inteirar-se dos trabalhos em curso na Comissão, procurou aprender o máximo possível 

sobre as tarefas que a mesma desempenha e ser uma mais-valia para a CAEIDR. 

Embora o período de estágio tenha sido apenas de três meses e encontrando-se a AR já 

muito próximo do final dos trabalhos, o contributo dado pelo seu trabalho na Comissão 

é, do ponto de vista da mesma, positivo. 

  

 Num mundo em constante evolução, é necessário que as economias e suas 

actividades se saibam adaptar às constantes mudanças. É precisamente a flexibilidade e 

capacidade de adaptação a situações inesperadas que têm permitido a constante criação 

de valor verificada no sector do turismo. É também um sector onde surgiram novos 

desafios aos quais é preciso dar resposta, nomeadamente: alterações climáticas, 
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alterações demográficas e crises económicas nos principais países emissores de turistas, 

obsolescência do parque hoteleiro nacional, não oferecendo o conforto e qualidade 

tecnológicas que os actuais clientes exigem. É por isso um sector onde é preciso investir 

para responder à crescente e cada vez mais sofisticada concorrência, mas onde também 

é preciso inovar e entenda-se aqui a inovação como o surgimento de novas formas de 

fazer turismo (turismo rural, turismo de aldeia, agroturismo, turismo natureza, entre 

outras formas), para responder não apenas ao problema das alterações climáticas como 

das crises económicas verificadas. Perante estes desafios importantes é preciso que 

sejam tomadas decisões que passam antes de mais pela definição de um Plano 

Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Sustentável do Turismo. Este deve 

contemplar não apenas questões económicas ligadas ao turismo mas também novas e 

sustentáveis formas de turismo.  

 É preciso terminar com o facilitismo da especulação imobiliária e a possibilidade 

de ocupação de solos protegidos, cuja aquisição se dá a custos baixíssimos precisamente 

por se encontrarem em áreas protegidas.  

 Existem inegáveis problemas de burocracia, de longínquos processos de 

licenciamento que se arrastam anos entre diferentes departamentos da Administração 

Pública. Mas então que se alterem as regras para todos e não se criem regimes de 

excepções para alguns na sua relação com o Estado, como é o caso do Regime dos PIN 

e PIN+. Aliás, quem à partida está em melhores condições para superar os obstáculos 

administrativos existentes são precisamente os grandes grupos turísticos e não os 

pequenos grupos económicos.    

 Assim, as motivações e preocupações que suscitam o Projecto de Lei n.º 739/X/4 

merecem a concordância da estagiária, os regimes PIN e PIN+ devem ser revistos, para 

que os mesmos entrem em linha de conta com a legislação existente em matéria de 

protecção ambiental. 
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 Na elaboração do presente relatório de estágio algumas dificuldades e limitações 

foram encontradas. Inicialmente a ideia era fazer uma avaliação da medida de política 

pública que são os PIN e PIN+, contudo devido a alguma inexperiência nas questões de 

avaliação por parte da aluna e também à falta de dados relativamente aos mesmos essa 

ideia ficou um pouco abandonada, tendo-se delineado outro rumo para superar as 

adversidades encontradas. Foram pedidos dados sobre qual o investimento por cama, o 

investimento por trabalhador/posto de trabalho, o investimento feito pelo Governo e 

autarquias. Não foram obtidos os mesmos, o que teria proporcionado um trabalho mais 

enriquecido. 
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