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Nota do Editor 

O último quartel do século XX foi marcado por um intenso 
processo de privatizações a escala mundial. Em muitas actividades 
economicas, com destaque particular para os transportes, 
telecomunicações e electricidade, o papel do sector público foi ou está 
a ser equacionado de novo. Portugal integrou-se na corrente geral e 
esta a finalizar um dos processos de privatizações mais ricos e bem 
sucedidos da área da OCDE. 

A Direcção-Geral de Estudos e Previsão do Ministério das 
Finanças, ao promover a edição deste livro, pretende deixar o 
testemunho da experiência portuguesa nesta área, através de 
contributos individuais e institucionais de profissionais e académicos, 
reunindo numa só obra a descrição de processos, os dados, a analise e 
até alguma antevisão especulativa do processo de privatizações. 

Num campo de análise de extrema complexidade, onde se 
cruzam diversas teorias sobre o papel do Estado na economia e onde a 
ideologia não esta ausente, procurou-se como orientação dominante 
neste livro a defesa da objectividade e da descrição rigorosa dos 
factos. Todavia, encontram-se neste estudo muitas opiniões que, como 
é habitual nestas circunstâncias, são da exclusiva responsabilidade dos 
seus autores, não podendo ser atribuídas a qualquer instituição. 

Agradece-se o apoio da Bolsa de Valores de Lisboa que, assim, 
permitiu que a obra nascesse. 
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Nota Introdutória 

Na presente legislatura, o XIII Governo concebeu, planeou, 
aprovou e executou dois Programas de Privatizações, respectivamente 
para 1996197 e 1998199. O primeiro Programa de Privatizações foi 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nVl196, de 5 de 
Março e o Programa para 1998199 foi adoptado por Resolução do 
Conselho de Ministros n"5197, de 21 de Abril. Com este 
procedimento, o Governo conseguiu combinar a eficácia, que resulta 
de uma decisão global e de um programa ordenado, com a definição 
antecipada dos critérios que presidiriam a sua execução, com 
transparência, imparcialidade e respeito pelos princípios 
constitucionais e legais. 

Ao elaborar, aprovar e publicar os referidos Programas, o 
Governo proporcionou aos mercados e aos investidores em geral um 
quadro de referência quanto aos objectivos traçados e a estratégia a 
seguir no domínio das privatizações. Simultaneamente, esses 
programa de privatizaçòes incentivaram com sucesso a coordenação 
ao nível dos diferentes Ministérios envolvidos no processo, 
permitindo que as privatizações fossem geridas pelo Ministério das 
Finanças em sintonia com os objectivos de política sectorial, 
associados aos ministérios envolvidos. 

Os referidos programas estabeleceram os seguintes princípios: 
(i) de legalidade, (ii) de transparência, (iii) de isenção, (iv) rigor e (v) 
funcionalidade economico-social. Estes princípios, tendo por base a 
justiça social, demonstram uma clara consciência da necessidade de 
credibilidade como factor de afirmação da economia nacional nas 
praças financeiras internacionais capaz de suscitar um grande interesse 
da parte dos investidores estrangeiros. 

Em termos de objectivos, os programas de privatizações 
fixaram os seguintes: (i) promover o reforço da competitividade da 
economia portuguesa, (ii) dinamizar o mercado de capitais, (iii) 
reestruturar e reforçar os sectores produtivos da economia nacional, 
(iv) melhorar a situação financeira de algumas das empresas ainda 



incluídas no sector público, (v) contribuir para a redução do .stoctk 
acumulado de divida pública, (vi) diminuir o peso do Estado na 
captação de recursos financeiros, (vii) defender os interesses 
patrimoniais do Estado. 

O Governo elegeu ainda como desejáveis os objectivos de 
(viii) uma ampla participaçào dos cidadãos e dos interesses 
económicos portugueses, criando condiçòes para que o mercado de 
capitais e a comunidade empresarial nacional adquirisse a massa 
crítica suficiente para o desafio da competitividade, num quadro de 
globalização. 

O sucesso dos programas de privatização t: bem evidente quer 
na expressão financeira, quer, fundamentalmente, no desenvolvimento 
do nosso sistema financeiro, em particular o mercado de capitais. Mas 
a mudança radical tem sido. entre outras. a reorganização das 
empresas nacionais para, digamos, um "novo paradigma": o Mercado 
Único e a área euro. Em termos muito simples, pode-se dizer que o 
grande desafio para o desenvolvimento da economia portuguesa é a 
convergência ao nível da produtividade, nomeadamente dos sectores 
expostos, ou o chamado "sector de bens transaccionaveis". 

O hiato entre o nível de produtividade portuguesa e a da média 
da UE é ainda significativo, muito embora tenha diminuído 
continuamente no passado recente. Dessa forma, a aposta na eficiência 
e em estruturas económicas com incentivos correctos é importante, e 
em que as receitas fiscais adicionais possam ser canalizadas para os 
objectivos da política social do Governo; ou seja, maior eficiência e 
produtividade combinada com maior solidariedade social. Mas só é 
possível a segunda no quadro de uma economia produtiva e eficiente. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO 
TESOURO E DAS FINANÇAS, 

(Fernando Teixeira dos Santos) 



Prefácio 

N o  Programa do XIII Governo Constitucional foi assumido o 
compromisso de se elaborar um Programa de Privatizaçòes regido por 
critérios coerentes de transparència e funcionalidade económico-social 
c uma execução rigorosa e imaginativa desses programas. 

A experiência desde 1996 na brea das privatizações - 
nomeadamente os dois Programas de Privatizaçòes, respectivamente 
para os períodos 1996197 e 1998199, e o sucesso das operações de 
privatização - demonstra bem o empenho dedicado ao referido 
compromisso, tendo os objectivos avançados sido, na minha opiniào, 
plenamente atingidos, se é que não superados. 

Instituições internacionais, como a Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Económico e o Fundo Monetário 
Internacional, fizeram também avaliação positiva das reprivatizaçòes 
efectuadas na presente legislatura, nomeadamente no contributo que 
deram ao reforço e reestruturação do sector produtivo nacional, na 
dinamização do mercado de capitais, na melhoria da competitividade 
nacional e no aumento do nivel da concorrencialidade na economia 
(este último potenciado pela adopção de adequados mecanismos de 
regulação económica). 

É de louvar, por isso, a iniciativa da Direcção-Geral de Estudos 
e Previsào ao promover a presente publicação, uma colectânea de 
notas e de reflexões sobre as "Privatizaçòes e Regulação: a 
experiência portuguesa". Não se trata, como o benevolente leitor pode 
constatar, de um relatório oficial, mas de comentários e avaliação de 
peritos e de académicos sobre a recente experiência portuguesa. Para 
os autores, um muito obrigado da parte de um governante responsável 
pelas operações de privatização e sobretudo de um académico com um 
profundo interesse pela análise e reflexão de aspectos relevantes da 
sociedade portuguesa. 

Dada a complexidade e as várias facetas que as privatizações 
comportam, a presente colecção de estudos não pode constituir uma 
contribuição exaustiva da problemática das privatizações. Mesmo 



incompletos e, em certa medida, imperfeitos, os estudos agora 
publicados são necessários e, ao permitirem um melhor conhecimento 
da nossa realidade e da nossa experiência, constituem um testemunho 
válido e importante da nossa vivência colectiva e um contributo 
independente e plural para este processo complexo, que constituiu 
uma verdadeira reforma estrutural. 

As grandes mudanças que a sociedade e a economia 
portuguesas registaram nas ultimas décadas - a Revolução de Abril, o 
regime democrático, a integração na então CEE e a participação no 
Euro -constituem testemunho claro da nossa capacidade de adaptação 
e de modernização. Uma vez conseguido o consenso social e político 
relativo ao modelo de sociedade e de economia que a nossa entrada na 
UE representou, o processo das reprivatizaçòes insere-se neste 
contexto de mudança ou reforma estrutural necessária para a 
concretização do projecto de integração europeia e da participação na 
construção de uma Europa solidária, coesa e próspera. 

A contribuição das privatizaçòes para a dinâmica da divida 
publica foi significativa e a mudança da cultura empresarial operou-se 
com a mudança da propriedade. Por seu lado, o mercado de capitais 
transformou-se completamente, evoluindo para níveis mais exigentes, 
aos quais tem de adaptar-se mais e melhor, com uma mutação 
impulsionada, em parte, pelas privatizações. No sector financeiro em 
geral, de acordo com o próximo Estudo da OCDE relativo a economia 
portupesa, a respectiva reforma foi um sucesso, tanto na vertente da 
modernização das instituições financeiras, nomeadamente na 
adequada adopção das tecnologias de informação mais avançadas e de 
organização, como se evitou em Portugal - ao contrário da 
experiência noutros países da OCDE - um ciclo "hoom-bust" 
associado a liberalização financeira. Estas, entre outras, constituem, na 
minha opinião, mudanças estruturais que servem o progresso do nosso 
País e a sua inserção na Europa e no Mundo, embora, como todo o 
progresso, gerem novas exigências e não a instalação numa paz podre 
com que alguns sonham. Em sentido mais profundo, as privatizaçòes 
correspondem a aplicação do princípio de subsidiariedade em que são 
os empresários e os portugueses em geral que se responsabilizam por 

xvi 



projectos e investimentos; isto é, numa economia de mercado, uma 
solução mais vantajosa para o conjunto da sociedade. Em suma, a 
liberdade de iniciativa - um preceito constitucional e do direito 
comunitário - tem de ser correspondida por responsabilidade 
individual ou empresarial, num âmbito de responsabilidade social ou 
colectiva prevalente. 

Renovo os agradecimentos aos autores dos estudos. 
Saúdo o exemplo de vitalidade, iniciativa e competência que a 

Direcção-Geral de Estudos e Previsão do Ministério das Finanças tem 
constituído: criada ex novo em 1996, sob a Direcção do Dr. Emanuel 
dos Santos, ela constitui um exemplo de êxito na construção de um 
novo Ministério das Finanças a altura do Portugal do século XXl e do 
novo regime do Euro, que se a todos trouxe vantagens, a todos exigirá 
também crescentes esforço e competência. Foi uma experiência 
gratificante para mim acompanhar o seu nascimento e crescimento, 
que confirmam que os bons chefes fazem as boas equipas como as 
boas equipas fazem os bons chefes. 

Enfim, não posso deixar de dedicar este estudo, com muita 
admiração e amizade, ao Prof. Doutor Femando Teixeira dos Santos, 
que demonstrou ser, alem do académico competentíssimo e da pessoa 
de bem que, como tal, já era bem conhecido, um estratega e gestor 
notável desta experiência de privatizações. A ele se deve ter ela sido 
feita com coragem política - no nobre, mas tão esquecido, sentido 
deste termo -, seriedade exemplar e inteligência arguta e prudente, 
qualidades postas a prova em momentos dificeis dos mercados 
financeiros, em Portugal, na Europa e no Mundo. 

Lisboa, 2 1 de Julho de 1999. 
O MINISTRO DAS FINANÇAS, 

(António de Sousa Franco) 
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Capitulo I 

Preparação e Execução dos Programas de 
Privatizações 1996-1999 

Abstract 
The main goul of'prit~atisatioti is to trat7sft.r cwwwnic. ~iecisioti 

under the puhlic~ domain to thc pt.ivatc srctot., proi!iciing aí the .wmo 
time an adequate cmnpc~titiw ,ft.anie~.t.ork - nutnc~ll., regulatot:~. 
environmc)nt - tzeces.sat:\9 to an í$icicwf allocation (?f'r~r.sourc~es. 112 the 
NO'.s a sonsensus on t-r,sít.~~cturing t h ~  thon lurgr yuhlir~ .src.tor in 
Portugul emerged und the ytxpat.ation ,for. the privati.v(~tion /)rocvs.s 
hc~gati a s  emhodicd in the 1989 Chn.stitutiona1 Rqfi~rm. 

The uim,s o/'thi.s c-huptrr are to yroi-i&; u hi.ic.1'ol~c~rvi<~)i. o/'thr 
legal atid rcgulator>~ ,/iamc~work qf prii~rriisatiori; u sumn~arl. of' the 
privatisation proc8c~.ss up to I W 5 ,  tke jleur the uc~uul  govurnment u'as 
sworn in; thr muin e1rmcwí.s of' thr pt.ii~ati.sution progtmnmcís ,fiw 
1996197 and / 998i99; u revic~cr, of'the corny1e.xitie.s iti thc príparation 
o f a  pri\?atisation oper.ation and, in particwlar, the modalities usrd; u 
drscription q/' thr opc~ratiom rralisrd .sinc.r 1996; and, Ia.~tli>, to 
providr. a hri<f'ríwiew qf'the rcíc.ult.s uchievrd so,firr. 

"' Adjunto do Secretário de Estado do Tesouro c das Finanças, cntrc Outubro de 
1995 c Agosto dc 1998. 
Vogal do Conselho Directivo da Con~issão do Mercado de Valorcs 
Mobiliários, desde Agosto dc 1998. 
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1. Introdução 

A partir da parte final da década de setenta, em meios 
políticos, académicos e empresariais europeus proliferou a ideia de 
que há um conjunto de decisões ao nível da alocação de recursos 
económicos que são mais eficientemente e eficazmente tomadas pelo 
sector privado do que por decisores da administração pública. Vingou, 
então, a convicção de que a propriedade do Estado não estimula a 
eficiència e a produtividade de empresas produtoras de bens e 
serviços, pelo menos quando não está em causa a produção de 
serviços públicos. Passou a ser frequentemente reconhecido que a 
propriedade privada induz a aumentos de produtividade e 
competitividade das empresas. 

De igual modo, generalizou-se a ideia de que a propriedade 
privada .facilita o crescimento, a internacionalização e a integração 
das empresas em espaços multinacionais, não só porque desaparecem 
- ou pelo menos são minorados - os constrangimentos politicos 
inerentes a operações de fusão, aquisição, troca de participações ou 
simples alianças estratégicas com outras empresas, mas também 
porque a afluência de capitais privados liberta a empresa dos 
constrangimentos de crescimento e expansão que estão inerentes a 
necessidade de equilíbrio das contas públicas. 

Estas ideias constituíram a base ideológica de sustentação de 
um amplo movimento de privatizações que, inicialmente na Europa - 
em particular no Reino Unido e na França - e depois em muitos outros 
países de outros continentes, se veio a concretizar'. O objectivo 

I Segundo dados coligidos pela Morgan Stanley, o Reino Unido foi o pais que, 
primeiro, e mais intensamente, levou a cabo um programa de privatizações 
ultrapassando os 96 mil milhões de dólares de receitas de privatizações entre 
1977 e 1995. No continente europeu seguiram-se a França e a Itália com 
receitas de privatização da ordem, respectivamente. dos 34 mil milhões de 
dólares e 17 mil milhões de dólares. entre 1985 e 1995. No mesmo período, a 
Alemanha limitou as suas receitas a 2,8 mil milhões de dólares, ficando 



principal das privatizações e operar a transferência dos centros de 
decisão económica para a esfera do sector privado e garantir a 
formação de adequados níveis de concorrência indutores de uma 
eficiente afectação de recursos. Visam, também, reduzir o peso do 
Estado na economia, quer pela diminuição directa dos interesses 
económicos accionistas do Estado, quer pela minimização do esforço 
de canalização de recursos públicos para a actividade empresarial do 
Estado. 

Concorrendo em favor das decisòes de privatização, 
apontavam-se comummente dois outros objectivos de política 
económica e financeira para os quais as privatizações poderiam 
contribuir de forma efectiva e expressiva. Por um lado, o 
dest.nvolvimento do mercado de capitais e a criação e difusão da 
denominada cultura de mercado, seja ao nivel da gestão empresarial, 
seja ao nível da população em geral. Pensava-se que o processo de 
privatizações, se concretizado pela via da dispersão da propriedade 
accionista, poderia contribuir para o incremento da capitalização e da 
Iiquidez das bolsas de valores, o que não só importaria na melhoria 
das condiçòes de aplicaçào de poupanças, mas também induziria 
possibilidades acrescidas de financiamento para as empresas. A ideia 
subjacente era a de que, com as privatizaçòes, seria alargada a oferta 
de acções, aumentando a dimensão ou capitalização bolsista, 
proporcionando aos investidores que canalizam as suas poupanças 
para o mercado de valores mobiliários a hipótese de constituição de 
carteiras sectorialmente equilibradas, tomando mais atractiva a 
subscrição de títulos de rendimento variável e atraindo capital 
estrangeiro, além de criar maiores e melhores alternativas de 
colocação em cada país das poupanças nacionais que buscam no 
exterior aplicações de qualidade. Pensava-se, ainda, que as sociedades 
cotadas, por se encontrarem expostas a uma avaliaçào quotidiana, e 
sujeitas a potenciais ofertas públicas de aquisição, submetem os seus 

inclusive atras de Portugal que rcgistou reccitas de privatização da ordcm dos 
5.3 mil milhões de dolarcs. 
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gestores a uma acrescida necessidade de obtenção de padrões 
exigentes de eficácia e eficiência. 

Por outro lado, via-se o processo de privatizações, como um 
importante factor de mrlhoria das contas públicas, tanto ao nível da 
redução do stock de dívida pública, como ao nível orçamental. A 
canalização das receitas das privatizações para o abate à dívida 
pública - com efeitos óbvios em termos de redução ou limitação do 
crescimento do seu montante acumulado - permitiria reduzir ou 
atenuar a factura anual dos juros da dívida pública, induzindo 
indirectamente a graus de liberdade acrescidos em termos de gestão 
orçamental. Se a este efeito acrescentarmos a ideia de que muitas 
empresas detidas pelos Estados são fortes consumidores de recursos 
públicos ou geram dividendos em termos relativos de dimensão 
inferior ao custo efectivo do serviço da divida pública, mesmo 
descontando o eventual aumento da eficiência da gestão fiscal 
decorrente da transferência de empresas para a propriedade privada, 
constata-se que a ideia de privatização era facilmente conotada com o 
aumento da flexibilidade da gestão das contas públicas. Alem disso, a 
contenção e a redução do nível de endividamento do Estado - sendo 
um objectivo em si mesmo - concorre também para a prossecução do 
intento de redução do peso do Estado na economia. 

Todas estas ideias, que reflectem uma determinada concepção 
de organização económica, sustentaram um conjunto de progamas de 
acção política ao longo das últimas duas décadas, inicialmente 
circunscritas geográfica e sectorialmente, como já referido, e 
progressivamente estendidas a um largo número de países e a 
praticamente todos os sectores de actividade económica2. Das 

Tendo igualmente por fonte dados coligidos pela Morgan Stanley, o sector de 
actividade que gerou mais receitas de privatização na Europa no período de 
1985-95, foi o sector das telecomunicaçòes, cujo valor global ascende a 40,6 
mil milhões de dólares. Seguem-se, as actividades petrolíferas e gás (32,7 mil 
milhòcs dc dólares), electricidade (26,O mil milhões de dólares) e banca (22,s 
mil milhòcs de dólares). Se somados os valores relativos a banca e aos 



privatizaçòes iniciais de empresas inseridas em sectores competitivos 
da área industrial e dos serviços financeiros evoluiu-se, em muitos 
casos, para a privatização de empresas monopolistas de prestação de 
serviços públicos - designadamente nas áreas dos transportes, 
telecomunicaç6es e energia. Da transferência para a propriedade 
privada do capital de empresas anteriormente detidas pelo Estado - ou 
seja, das privatizações propriamente ditas - avançou-se para outras 
formas de envolvimento dos recursos e do esforço empreendedor 
privado em sectores tradicionalmente públicos. É o caso das 
iniciativas de pl-qjectc),financv, que catalisam o envolvimento privado 
na concepção, produção. financiamento e exploração de infra- 
estruturas públicas - tais como auto-estradas, pontes e hospitais. É o 
caso, também, em vários países, de iniciativas na área da titularização 
de determinados activos públicos - tais como escolas, quartéis 
militares e prisões. É o caso também, da substituição da construção ou 
aquisição pelo Estado de edifícios e outros equipamentos públicos, 
inclusive para uso militar, pelo recurso a novas formas de contratação, 
designadamente o lrming3. 

Também em Portugal, a década de oitenta ficou marcada pela 
afirmação de opções políticas que criaram condições favoráveis a 
redução da intervenção do Estado na economia, e em particular a 
minimização da sua presença no âmbito do sector empresarial. As 
privatizaçòes passaram a ser encaradas como uma importante e 
imprescindível contribuição para uma mais eficiente e eficaz 
distribuição de recursos na economia, não só por via da transferência 

seguros o montante das receitas geradas pela privatização do sector 
financeiro eleva-se a 32,l mil milhões de dólares. ' Esclareça-se, desde já, que no presente texto, limitaremos as nossas rcflcxõcs 
em tomo de um conceito restrito de privatização, cujo âmbito se limita aos 
actos rciacionados com a alienação por cntcs públicos a cntcs privados, dc 
partes representativas do capital de empresas. Não abordaremos, por isso. 
outras formas de transferência de decisòes de aíèctação de recursos 
economicos outrora inseridas na esfera de decisão pública e actuaimentc 
confiadas a agentes cconómicos privados. 
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da propriedade e da gestão de activos empresariais do Estado para a 
esfera privada. mas também - e através dela - pelo estimulo que 
induzem a dinamização e reestruturação interna do sector empresarial 
d o  Estado. 

Quer com a revisão constitucional de 1982, quer com a 
alteração da Lei de Delimitação dos Sectores, através do Decreto-Lei 
nW40183, de 19 de Novembro, deram-se passos significativos no 
sentido da abertura à iniciativa privada de investimentos nos sectores 
bancário, segurador, adubeiro e cimenteiro. Em 1989, 1991 e 1993, 
ainda no âmbito da alteração da Lei de Delimitação de Sectores - a Lei 
n"6177, de 8 de Julho - foram sucessivamente abertos a iniciativa 
privada actividades económicas diversas4. 

A revisão constitucional de 1989, introduzindo a possibilidade 
de alienação pelo Estado das empresas nacionalizadas depois de 1974, 
não só acolheu tais concepçòes político-economicas, como viria a ter 
uma significativa incidência ao nível da reconstrução dos mecanismos 
de mercado na área económica em geral e em particular na esfera 
financeira. Com a aprovação da Lei n V I l 8 8 ,  de 24 de Maio, foi 
criado o primeiro enquadramento legal necessario para dar início ao 
processo de reorganização da actividade económica através da 
alienação de participações públicas. Na sequência desta lei, foi 
aprovada uma outra - a Lei n"4188, de 20 de Julho - que veio 
permitir a transformação das empresas públicas em sociedades 

' Em 1989 contemplaran~-se as indústrias de refinação de petróleo, 
petroquimica de base, siderurgia. produção e distribuição de gás e energia 
cléctrica. serviços complementares da rede básica de telecomunicações e 
serviços de valor acrescentado, transportes aéreos regulares interiores, 
transportes ferroviários não explorados em regime de serviço público e 
transportes colectivos urbanos de passageiros. Em 1993. passou a ser 
permitida a iniciativa privada no transporte aereo regular internacional e a 
exploração aeroportuaria. Dois anos mais tarde, foram abrangidos os sectores 
ambientais. permitindo-se a participação de capitais privados em empresas 
dos sectores de captação, tratamento e distribuição de água, recolha e rejeição 
de efluentes e recolha e tratamento de rcsiduos sólidos. 



anh imas  de capitais públicos, aspecto essencial para a concretização 
de privatizaçòes de empresas outrora nacionalizadas. 

Permanecia, contudo, uma a restrição constitucional que 
apenas permitia a alienação de posições minoritárias, obrigando o 
Estado a manter o controlo absoluto da empresa. Foi com este 
enquadramento que, durante 1989, se iniciam os processos de 
privatização parcial da Unicer, no sector cervejeiro, e do Banco Totta 
& Açores, da Aliança Seguradora e da Tranquilidade, no sector 
financeiro. 

Seria com a revisão constitucional de 1989 e a subsequente Lei 
Quadro das Privatizações, a Lei n" 1/90, 5 de Abril (Lei Quadro das 
Privatizações), que se completaria o enquadramento regulamentar 
básico que possibilitou a privatização integral de empresas do Estado, 
e instituiu o conjunto de objectivos que deveriam ser visados com as 
privat izaçòes. 

Foi, pois, no final da década de oitenta que puderam iniciar-se 
em Portugal as privatizações. Desde então, um longo caminho foi já 
percorrido, na implementação daquela que t; uma das mais 
importantes reformas estruturais jamais implementadas na economia 
portuguesa. 

O presente texto não pretende fazer um balanço global e 
definitivo do processo de privatizações em Portugal, na sua dimensão, 
na sua funcionalidade económica e social ou na sua eficácia em 
termos de modernização, internacionalização e competitividade global 
do aparelho produtivo e do sistema financeiro. Visa-se, 
modestamente, arrolar um conjunto de informações e umas quantas 
(poucas e ocasionais) reflexões, sobre o processo de privatizaçòes 
português, incidindo muito em particular, sobre o período que decorre 
desde a entrada em funções do XIII Governo Constitucional, fase que 
o autor teve a felicidade de acompanhar de muito perto, por força das 
responsabilidades profissionais que lhe foram cometidas. 

Em concreto, nas páginas que se seguem, o leitor poderá 
encontrar o seguinte: ( i )  um breve enquadramento legal e 
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regulamentar das privatizações; (ii) uma muito sumária síntese do 
estádio do processo aquando da tomada de posse do XIII Governo, 
assim como uma caracterização muito abreviada do estádio do 
mercado de capitais a mesma data; (iii) os elementos essenciais dos 
Programas de Privatizações para 1996197 e l997I98; (iv) algumas 
reflexões sobre a complexidade da preparação de uma operação de 
privatização e, em particular, (v) sobre as modalidades de privatização 
usadas; (vi) por ultimo, procurar-se-ão descrever e caracterizar as 
operações de venda realizadas desde 1996 e (vii) proceder a um breve 
balanço dos resultados obtidos. 

2. Enquadramento Legal e Regulamentar 

A Lei n" 11/90 fixou um conjunto alargado de objectivos a 
atingir com as operações de privatização5. Em concreto, estipulou os 

5 ~ - As privatizações, além da Lei n V  1/90. aplicam-se outros preceitos legais e 
regulamentares em termos de enquadramento geral. Assim, a Lei n" 84/88, de 
20 de Julho, estabelece a disciplina de transformação das empresas públicas 
em sociedades anónimas. Por sua vez, a Lei n" 71/88, de 24 de Maio. e o 
Decreto-Lei n"28188. de 5 de Setembro, estabelecendo conjuntamente o 
regime de alienações do sector público, fixam o quadro legal dos processos 
de alienações de empresas que não tenham sido objecto de nacionalização 
depois de 25 de Abril de 1974. Todavia, o XIII Governo, mesmo nos casos 
em que não era obrigado a isso - designadamente na privatização da Brisa - 
sempre se regeu (também) pelo respeito da Lei n" 11/90, que tem requisitos 
mais exigentes em termos de modalidades, formalização e controlo da 
legalidade do processo de alienação do que a Lei nV' l /88 .  Assim, por 
exemplo, as privatizações efectuadas foram enquadradas por um decreto-lei 
sujeito a promulgação pelo Senhor Presidente da República e objecto de 
parecer por parte da Comissao de Acompanhamento das Reprivatizações. De 
igual modo. mesmo nas situações em que não era legalmente exigivel, 
sempre sc concretizaram duas avaliações das empresas a privatizar por parte 
dc entidades pré-qualificadas em concurso realizado para o efeito, como 
estipula a Lei n" 11/90 para a alienação de empresas nacionalizadas. Ainda no 
estrito respeito do espirito emanado pela Lei n" 11/90 sempre foram 



seguintes objectivos: i )  modernizar as unidades económicas, aumentar 
a sua competitividade e contribuir para as estratégias de reestruturaçào 
sectorial ou empresarial; i i )  reforçar a capacidade empresarial 
nacional; i i i )  promover a reduçào do peso do Estado na economia; iv) 
contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais; v) 
possibilitar uma ampla participação das entidades portuguesas na 
titularidade do capital das empresas, dando particular atenção aos 
trabalhadores das próprias empresas e aos pequenos subscritores; vi) 
preservar os interesses patrimoniais do Estado e valorizar os outros 
interesses nacionais; e vii) promover a redução do peso da dívida 
pública na economia. 

Em matéria de processos e modalidades de privatização a 
referida Lei n" 1/90 determinou que a privatização pode realizar-se, 
alternativa ou cumulativamente, pelos seguintes processos: i) 
alienapio das acções representativas do capital social; ou ii) aumento 
do capital social. A sua concretização deverá operar-se. em regra e 
preferencialmente, através de: i )  concurso público; i i )  qfkrta em bolsa 
do vulorev; ou i i i  ) suh.scripio púhlica. Adicionalmente, e 
excepcionalmente, quando o interesse nacional ou a estratégia 
definida para o sector o exijam ou a situação econhmico-financeira da 
empresa o recomende, poderá optar-se por: i )  c,orzcaur:c.o aherto a 
candidatos especialmente qualificados, referente a lote de acçiies 
indivisivel, com garantia de estabilidade de novos accionistas e em 
obediência a requisitos considerados relevantes para a própria empresa 
em função das estratégias de desenvolvimento empresarial, de 
mercado, tecnológicas ou outras; ou i i )  venda directa mediante 
adjudicação sem concurso a um ou mais adquirentes. Por último, 
admite-se que as empresas a privatizar possam emitir obrigações de 
privatizaqão, sob a forma de obrigações convertiveis em acçòes ou de 
obrigaçòes com direito de subscrever acções. 

obscwados pclo XIII Governo os processos c modalidades de privatização 
prcvistos por esta Lei. 



Tanto no caso do concurso público, como no caso da venda 
directa, aos potenciais adquirentes fazem-se exigências de 
cumprimento de determinadas obrigações ou requisitos, a estabelecer 
em cadernos de encargos. A organização de cadernos de encargos, 
aprovados no diploma legal que autoriza a operação, constitui, pois, 
um requisito especial destas modalidades de privatização. 

Quadro 
Processos e Modalidades 

de Prlvatlzaç0o 
Processos 
Alienacdo de Acç6es 

Aumento de Capifal 

Emissdo de Obrigaçbes com Warranls 

Modalb9ades 
Concurso Publico 
Otena na Bolsa de Valores 
Subxriqao PuMca 
Concurso h n o  a Candidatos 
Especialmente Qualiticados 

1.1 .  Síntese da Lei Quadro das Privatizaçóes 
Capltal Regime de AquisiçBo ou Subscrlç00 Destlno das 

Reservado Recaltas Obtldas 
Obrrga16rio Redw.40 de Diwda Publm 

Trabalhadores Condiçm B S ~ B C I ~ ~ S  de ~ l b 4 ~ n ç a o  sujetta a um AmotiizaçBo de Divida Publca 
h Fmnr~sa periodo minimo de intransmiwbilidade Na0 - - - - 

conferem direilo de voto por InterPaMa pessoa serviço da D ~ ~ , ~ ~  Rewltanle 
durante periodo de instranmiwbilidade das Nacionaliza$bes 

Pequelos Subxritores Condiçbes especiais de WbscrlÇBO se sulella a 
um p i o d o  minuno de instramissibilidade Na0 
conlerem direito de volo por si ou por imerpasta 
pessoa duram periodo de instramissibilidade 

Faciillalivo Aplcaçc% rn Secrw Empresana1 
Emigrantes Condi~bes especiais de subxriçao se suleita a Amortizaçao de Divida do 

um perido minimo de inaramissibllidade Na0 Sector Empresarial do Estado 
conlerem direito de voto por si ou por tnterpana 
pessoa durante periodo de inslramiwb~lidade Nwas Aplicacbes de 

no SeCiOi P I o d ~ l ~ 0  

A Lei n" 11/90 determinou que uma parte do capital a 
privatizar terá obrigatoriamente de ser reservada para trabalhadores da 
empresa - os actuais e aqueles que tenham tido um vínculo superior a 
três anos - e pequenos subscritores, podendo os emigrantes também 
ser abrangidos, sendo que esta parte terá condições de subscrição 
especiais. A quantificação da fracção a reservar para os trabalhadores 
e pequenos subscritores é estabelecida, para cada caso, no diploma 
legal que autoriza a alienação das acções, não fixando aquela Lei- 
Quadro limites mínimos para a reserva. A aquisição de acções por 
pequenos subscritores e emigrantes pode beneficiar de condições 
especiais, mais favoráveis, desde que não possam ser objecto de 
contratos de transmissão de propriedade com eficácia imediata ou 
futura e não confiram direito de voto durante um determinado periodo 
de indisponibilidade. Podem, todavia, não existir condições especiais, 
não havendo então fundamento para cercear a livre transmissibilidade 



iinediata dos títulos. Já no que respeita as acçòes a adquirir pelos 
trabalhadores obrigatoriamente terão de existir condiçòes especiais, 
pelo que forçosamente terá de haver um período de indisponibilidade 
dos titulos. Assinale-se, por fim, que os trabalhadores das sociedades 
anónimas em privatização podem constituir fundos de investimento 
mobiliário que tenham como objectivo principal o investimento em 
acções emitidas por aquela sociedade, nos termos que se encontram 
regulados pelo Decreto-Lei tic 36 1 /97, de 2 0  de Dezembro. 

Faz ainda parte do regime instituído que as receitas 
provenientes das privati~açòes sejam exclusivamente usadas para: i )  
amortização de divida publica; i i )  amortizaç5o da dívida do sector 
empresarial do Estado; i i i )  serviço da dívida resultante das 
nacionalizaçòes; iv) novas aplicações de capitais no sector produtivo. 
Repare-se que nào se exclui que as receitas possam ser aplicadas em 
beneficio das próprias sociedades a privatizar, desde que se trate, 
evidentemente, de aplicações de capital. Assim, por exemplo, 
enquadra-se plenamente na previsão legal quanto ao destino das 
receitas, a sua ap1icac;ào no aumento de capital das próprias 
sociedades ou na constituic;ão de reservas ou fundos especiais. O 
produto das receitas das privatizaçòes, bem como a sua aplicação 
terão expressão na lei do orçamento de cada anob. 

Para a privatização das empresas públicas com sede ou 
actividade principal nas Regiões Autonomas da Madeira e dos Açores 
está previsto um regime excepcional. A especificidade do processo 
consiste no facto de a iniciativa do seu desencadearnento competir ao 
respectivo Governo Regional, o qual deve dar o seu parecer favorável 
a operação. Por outro lado, no caso da privatização das empresas das 
Regiões Autónomas, as receitas obtidas destinam-se exclusivamente i 

" Tendo c111 vista a compreensão completa do enquadramento regulamentar das 
aplicaçòes das receitas das privatizaçoes. importa conhecer o regime juridico 
do Fundo de Regularização da Divida Publica, reformulado pclo Decreto-Lei 
11" 4.53188. de 13 de Dezembro, e sucessivamente alterado pelos Decretos-Lei 
nos 324i90, de 19 de Outubro, 36/93, de 13 de Fevereiro. 236!93, dc 3 dc 
Julho. e 2!95. de 14 de Janeiro. 
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amortização da divida pública regional e a novas aplicações no sector 
produtivo regional. 

As empresas a privatizar terão de ser objecto de avaliação 
previa, realizada por duas entidades independentes constantes de uma 
lista de entidades pré-qualificadas resultante de um concurso realizado 
para o efeito7. 

Em termos de regulamentação dos processos de privatização, a 
lei impôs a dignidade formal e processual do decreto-lei, quer a 
transformação das empresas públicas sociedades anónimas, quer a 
determinação das modalidades de cada operação de privatização, quer 
ainda a definição das condições especiais de aquisição de acções e do 
período de indisponibilidade. Este diploma determinará a percentagem 
máxima de capital da sociedade a privatizar que poderá ser adquirida 
por entidades estrangeiras. Sob a forma de resolução do Conselho de 
Ministros fixam-se as condições finais e concretas das operações a 
realizar em cada processo de privatização. 

No tocante a fiscalização prévia da legalidade dos processos de 
privatização, para além da promulgação pelo Presidente da República 
dos decretos-lei de privatização, a Lei n" 1/90 institui a Comissão de 
Acompanhamento das Reprivatizaçòes, constituída por especialistas 
de reconhecida competência e independência, a quem compete, 
designadamente, fiscalizar a estrita observância dos princípios e regras 
consagrados na lei, bem como da rigorosa transparência do processo 
de privatizaçòes. 

Já durante o período de vigência do XIII Governo, a Lei nQ 
14/96, de 20 de Abril, atribui ao Tribunal de Contas competência para 
fiscalização dos processos de reprivatização, por sua iniciativa ou a 
solicitação da Assembleia da República, e determinou o envio pelo 
Governo ou pela sociedade a reprivatizar, dos relatórios de avaliação 

A lista de entidades pré-qualificadas em vigor a data da conclusao deste texto 
foi publicada através do Despacho do Senhor Ministro das Finanças n" 8785- 
A199 (2"eric), de 3 de Maio, sendo 42 o numero total de entidades dela 
constante. 



previstos na lei a este tribunal no prazo de 10 dias após a sua 
conclusão. 

Em termos de regras condicionantes a participação no capital 
de empresas privati~adas, o Decreto-Lei n"5194, de 28 de Fevereiro. 
regulamentando a Lei Quadro das Privatizaçóes, estabeleceu que o 
limite quantitativo a participação de entidades estrangeiras no capital 
das sociedades cujo processo de privatim$o se encontre concluido 
seja de 25 por cento, salvo se em diploma que haja regulamentado 

8 aquele processo, o limite fixado já for superior . Por outro lado, por 
força do Decreto-Lei n"380/93, de 15 de ~ovembro" ,  nos actos de 
aquisicão subsequentes a cada operação de privati~ação, cada entidade 
(OU grupos de entidades relacionadas entre si) só pode adquirir mais 
de 10 por cento do capital com direito a voto ou a aquisição de accòes 
que, conjuntamente com as acçòes já detidas, ultrapasse aquele limite 
com a autori~ação prévia do Ministro das Finanps. 

3. Estádio do Processo em 1995 - Breve Síntese 

Concluido este breve enquadramento sobre o regime jurídico, 
julga-se oportuno efectuar uma rápida síntese das privatizaçòes 

Um preceito desta natureza, se aplicado a entes comunitários colide com os 
compromissos do Estado português. assumidos como niernbro da União 
Europeia, dado que as regras de funcionamento desta União são 
incompatíveis com discriniinaçáo de investidores de uns países membros 
relativamente a outros. Donde, o XIII Governo aprovou o Decreto-Lei no 
24/96, de 20 de Março. através do qual estipulava que não se aplicaria 
qualquer limite a participação de entidades nacionais de Estados membros da 
União Europeia ou ai residentes no capital de sociedades rcprivatizadas. 
Todavia, a Asscmbleia da República, mcdiantc proccsso de ratificação do 
diploma. inviabilizou esta solução. da mesma forma que não aprovaria 
posteriormente um projecto de lei coni alcance semelhante de autoria do 
Partido Socialista. 
Sujeito a uma interpretação autêntica por força do Decreto-Lei no 73195, de 
19 de Abril. 
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concretimdas até ao final de 1995"' e caracterizar em traços gerais o 
estádio de desenvolvimento do mercado de valores mobiliários 
português à altura", antes de proceder a apresentação dos Programa 
de Privatizaçòes do XIII Governo. 

BREVE SINTESE DA SITUAÇAO NO FINAL DE 1995 - Entre 
1 989 e 1995, concretizaram-se 152 operações de privatização, que 
originaram um encaixe global de 1367 milhões de contos, se 
considerados os 112 milhões de contos destinados a aumentos de 
capital das próprias empresas privatizadas. Todavia, daqueles 152 
actos de privatização, apenas cerca de 40 respeitaram a operações de 
privatização directas. As demais operações consistiram em operações 
de alienação de participações sociais por parte de empresas incluídas 
no sector empresarial do Estado, designadamente vendas operadas 
pelos grupos IPE, Quimigal e Rodoviária Nacional. 

Múltiplas empresas e sectores de actividade foram então 
abrangidos pelas operações de privatização. Apesar desta diversidade 
o sector onde as privatizações assumiram uma importância expressiva, 
quer pelo volume das operações, quer pelas alterações estruturais que 
estimularam, foi o sector financeiro. As privatizações das empresas 
usualmente chamadas utilities, exigindo reformas estruturais, 
designadamente ao nível da regulação sectorial e da reestruturação e 
equilibrio financeiro das unidades empresariais, foram sendo 
proteladas em favor do sector financeiro e de algumas empresas 
industriais de boa qualidade ou de reduzida dimensão. Mais de metade 

Não se inclui no objecto deste texto fazer o balanço ou a descrição do 
processo de privatizaçòes até ao final de 1995. Pelo que. recomenda-se aos 
leitores em tal interessados a consulta das seguintes obras: i) SOUSA, Freire 
e CRUZ, Ricardo ( 1995); ii) GAFEEP (1 995); iii) Documentos do Ministério 
das Finanças (I 99 1); e iv) BDP ( 1996). 
De igual modo não faz parte das nossas preocupaçòes a caracterização 
exaustiva da situação do mercado de valores mobiliários a altura da tomada 
de posse do XIII Governo. Donde, aconselha-se a leitura do Relatório sobre a 
Situação Geral dos Mercados de Valores Mobiliários, em 1995, elaborado 
pela CMVM. para uma mais completa e rigorosa compreensão do assunto. 



da receita total das privatizaç0es concretizadas até ao final do primeiro 
semestre de 1995 teve origem no sector financeiro: cerca de 48 por 
cento no sector bancário e de 12 por cento no sector segurador. 

Em termos de montante global das receitas de privatizaç6es. 
naquele periodo, contabili~a-se um total de 1367 milhões de contos, 
dos quais 791 foram destinados ao Estado, tendo as demais receitas 
sido arrecadadas por outros entes públicos, incluindo as próprias 
empresas objecto de privatizaçào. Das receitas destinadas ao Estado, 
por sua vez, 613,8 milhões de contos foram canalizados para 
amortizaçào da divida publica, valor que representa 44 por cento das 
receitas globais. A tabela que se segue permite ver a distribuição das 
receitas das privatizaç6es por ano e destinatário, permitindo 
igualmente obter informação sobre os montantes das receitas que 
foram afectas às prOprias empresas privatizadas sobre a fonna de 
aumento de capital. 

Quadro 1.2. Distribuicão das Receitas de Privatizacão - 1989195 
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Em matkria de dimensão das operações de privatizaçào, a 
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milhões de contos, apenas se contando uma operações com encaixe 
superior a 100 milhões de contos: a primeira fase de privatização da 
Portugal Telecom, em 1995, originando um resultado global de 143 
milhões de contos. 

Poderemos sintetizar, em termos gerais, o processo de 
privatizações no período que antecedeu a execução a entrada em 
funções do XIII Governo, nas seguintes ideias: i )  grande incidência do 
sector financeiro, ao nível das receitas obtidas e das empresas 
abrangidas; i i )  o esforço privatizador incidente sobre o sector 
financeiro originou a conclusão dos processos de privatização do 
sector segurador e a limitação das participações do Estado no sector 
bancário ao grupo CGD - detido a 100 por cento - Grupo BFE e 
Grupo BTA - com participação remanescente maioritaria, no primeiro 
caso, e minoritaria, no outro caso; i i i )  privatização de grande número 
de empresas de vários sectores de actividade industriais e de prestação 
de serviços, originando elevado número de privatizações indirectas de 
reduzida dimensão; iv) reduzida participação do Estado nas receitas de 
privatização, e em particular reduzida expressão da taxa de recursos 
canalizados para a amortização de dívida pública; v) experiência de 
privatizações em matéria de utilities limitada a primeira fase de 
privatização da Portugal Telecom; vi) a capitalização bolsista das 
empresas privatizadas representava cerca de 42 por cento da Bolsa de 
Valores de Lisboa, no final de 1995, continuando, no entanto, o 
mercado de capitais português a evidenciar uma reduzida dimensão, 
uma excessiva concentração num número limitado de títulos e uma 
exagerada preponderância do sector financeiro entre as principais 
empresas cotadas. 

BREVE NOTA SOBRE A SITUAÇAO DO MERCADO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS E M  1995 - No que respeita a situação do mercado de 
capitais, a grande concentração e o enviesamento do nosso mercado 
de acçòes eram geralmente apontados como suas grandes 
vulnerabilidades. 



Das quase 90 emissòes de acções que se encontravam cotadas 
no mercado de cotaçòes oficiais (MCO) no final de 1995. as 10 
maiores representavam cerca de 57 por cento da capitalização bolsista 
total. Tambkm ao nível das transacçòes, essa concentração estava 
patente na circunstância de 63 por cento das transacc;òes 
contabilvadas naquele ano no MCO terem incidido sobre as I O acçòes 
mais transaccionadas. 

N o  que respeita ao enviezamento do mercado, este era notório 
no excessivo peso que as empresas financeiras - designadamente, 
bancos, seguros, lCusing, sociedades de investimento e sociedades de 
/ac.tor.ing - apresentavam no MCO da Bolsa de Lisboa. Na realidade, 
as empresas de "intermediação financeira" e de "segiros e de fundos 
de pensões" representavam 52 por cento da capitalização bolsista do 
mercado de acç6es no final de 1995 e 35 por cento das transacçòes 
ocorridas naquele ano. 

Entre os aspectos menos positivos da situaçiio do mercado 
contava-se a redu~ida liquidez de alguns dos valores mobiliários, 
inerente à reduzida dispersão do capital accionista das empresas 
emitentes. Este fenhmeno estendia-se a algumas empresas 
privatimdas, em cujo processo de privatização não se cuidou 
devidamente da disseminação do respectivo capital. 

No respeitante a evoluçào do índice de cotações, o panorama 
também nào era muito animador, como se pode ver no gráfico junto. 
Relativamente a prv.formuricv comparativa das empresas privatimdas 
em mercado secundário, esta foi quase sempre negativa em termos 
relativos". Em 1995, com excepção do BFE, durante a maior parte do 
ano algumas das principais empresas então mais recentes privatizadas 
apresentavam comportamentos ainda mais negativos do que o indice 
PSI 20. 

12 No gráfico que se segue apresenta-se o comportamento dc um conjunto de 
números indiccs, com base igual a 100 em 29 de Dezembro de 1995, os qtiais 
rcflectcm a pcvformanc~e dos diferentes títulos crn bolsa e do índice PSI 20. 
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Em termos de credibilidade internacional do mercado 
português, aconselhava-se uma urgente recuperação de algum 
prestígio ofuscado com o chamado "caso BTA". Além disso, havia 
que operar a sedimentação internacional daquele mercado visando a 
sua ascensão de uma condição de mercado periférico e emergente a 
qualidade de mercado desenvolvido. Esta era uma tarefa da maior 
importância, porquanto da afirmação do mercado de capitais nacional, 
pela conquista de uma quota de maior dimensão nos portfólios dos 
grandes investidores institucionais multinacionais, dependeria, e 
continua a depender, não só a sua capacidade de promover os meios 
necessários ao financiamento por capitais próprios a grande parte do 
tecido empresarial nacional, mas também a sobrevivência a médio e 
longo prazo de parte da intermediação financeira nacional. 

Gráfico 1.1. Evolução de índices e Cotações - 1995 
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Trazer mais empresas de dimensão e qualidade adequada para 
a bolsa, que permitisse atenuar o enviezamento existente em favor do 
sector financeiro, permitindo aos agentes económicos reduzir o risco 
das suas carteiras mediante o investimento em novas empresas e 



novos seciores de actividade, era uma tarefa que talvez - segundo se 
julgava - só o processo de privatizações fosse capaz de concretizar. 

Todavia, para que as privatizações tivessem um contributo 
para o efectivo desenvolvimento do mercado de capitais nacional não 
bastaria fazer cotar novas empresas em bolsa. Era necessário que do 
processo de alienação da posiçào accionista do Estado - sem prejuízo 
da importante estabilidade do quadro accionista de referência em 
muitas das empresas parcialmente privatizadas - resultasse uma 
profunda dispersào accionista, de modo a que as novas empresas 
cotadas pudessem, espontaneamente, contar com um mercado regular, 
liquido e profundo, assente numa ampla base accionista. Era 
necessário também que essas empresas tivessem condições para vir a 
ter uma história de sucesso, em termos de comportamento económico- 
financeiro, que permitisse a prática de dividendos competitivos, 
estáveis e estimulantes e que tivessem uma postura de divulgação de 
informação e de governo das sociedades própria de uma superior 
cultura de mercado. 

Desejava-se, assim, que o contributo que o processo de 
privatizações pudesse dar para o desenvolvimento do mercado de 
capitais fosse não só quantitativo, mas também qualitativo, de modo a 
que o mercado de capitais nacional fosse - mais facilmente - capaz de 
fixar a poupança nacional (que registava ainda taxas elevadas) mas 
também fosse competente para a captação de investimento mobiliário 
estrangeiro num contexto de livre circulação internacional de capitais. 

Foi, pois, num cenário de necessidade de conclusão da 
privatização do sector bancário, de iniciar e intensificar a privatização 
de algumas utilities, com um mercado de capitais emergente, 
sectorialmente desequilibrado, com reduzida liquidez e profundidade, 
cujo índice de cotações vinha registando quedas sustentadas, e com 
algumas das principais empresas privatizadas com perfòrmances 
inferiores ao próprio mercado, que o XIII Governo teve de conceber, 



planear, aprovar e iniciar a execuc;ào do Programa de Privatizações 
para 1 996197. 

4. Programa de Privatiza~ões para 1 !W6/W 

O XIII Governo Constitucional aprovou o Programa de 
Privatizações para o biinio 1996197 através da Resolução do Conselho 
de Ministros n" 1/96, de 5 de Março. Ao elaborar, aprovar e publicar 
um tal Programa, o Governo proporcionou aos mercados e aos agentes 
económicos em geral um quadro de referência quanto aos objectivos a 
cumprir e a estratégia a seguir no domínio das privatizações. 
Simultaneamente, o programa de privatizaçòes teve ainda a vantagem 
de coordenar a intervenção do Governo ao nível das diferentes pastas 
ministeriais envolvidas. Tratou-se, pois, de um importante exercício 
de coordenação governativa, o qual permitiu que as privatizaçòes 
fossem geridas pelo Ministério das Finanças em sintonia, em geral, 
com os objectivos de política sectorial desejados por cada um dos 
demais ministérios envolvidos. 

PRINCIPIOS DE ACTUAÇAO E OBJECTIVOS - AO nível do seu 
conteúdo, o referido programa, para além da definição do perímetro de 
privatizações admissíveis, e da respectiva calendarização indicativa, 
elencava os objectivos das privatizações e definia o modo como 
desejava implementar o processo. Assim, estabeleceu-se naquele 
programa que a sua execução deveria obedecer a (i) princípios 
coerentes de legalidade, (ii) transparência, (iii) isenção, (iv) rigor e (v) 
funcionalidade económico-social. Esta forma de actuação, para além 
de encerrar valores absolutos de justiça social, demonstra uma clara 
consciência de que a conquista de credibilidade pelo programa de 
privatizações deveria constituir um importante factor de afirmação da 
economia nacional nas praças financeiras internacionais capaz de 
suscitar um grande interesse da parte dos investidores estrangeiros. 

Em termos de objectivos, foi definido que o programa de 
privatizações deveria (i) promover o reforço da competitividade da 



economia portuguesa, (ii) a dinamização do mercado de capitais, (iii) 
a reestruturação e reforço de alguns sectores produtivos da economia 
nacional, (iv) e a melhoria da situação financeira de a l p m a s  das 
empresas ainda incluídas no sector público e melhoria da gestão eficaz 
e eficiente de empresas do sector mercantil da economia. Foi também 
eleito objectivo privilegiado da política de privatizaçòes (v) contribuir 
para a redução do stock acumulado de dívida pública, em ligação com 
a importância da (vi) diminuição do peso do Estado na captação de 
recursos financeiros, (vii ) sem prejuízo da defesa dos interesses 
patrimoniais do Estado. 

O Governo entendia ainda que era desejável que, na 
implementação do programa de privatizações, se conseguisse uma 
(viii) ampla participação dos cidadãos e dos interesses económicos 
portugueses, criando condições para que o mercado de capitais e a 
comunidade empresarial nacional adquirisse a massa critica suficiente 
que permitisse encarar com optimismo a inserção de Portugal num 
quadro, cada vez mais intenso, de competitividade a escala global. 
Todavia, não se ignorava que sendo Portugal membro de pleno direito 
da União Europeia se encontra empenhado na construção de um 
projecto de solidariedade, de estabilidade e de bem-estar que deve 
aproveitar a todos os cidadãos europeus. A participação neste projecto 
implicou e implica a aceitação de regras de livre circulação de capitais 
e de igualdade de concorrência que, sem prejuízo do que atrás se 
referiu, não podem ser ignoradas, nem pela legislação nacional, nem 
pela actuação governarnenta~'~. 

W MODALIDADES DE PRIVATIZACÃO - No que concerne as 
modalidades de privatização, foi entendido recorrer preferencialmente 
a venda pública (ofertas públicas de venda, subscrição pública e 
concurso público), sem prejuízo do recurso - com transparência e 
equidade - ao concurso aberto e a venda directa, sempre que esteja em 
causa a selecção de adquirentes que obedeçam a requisitos 
considerados absolutamente relevantes para a própria empresa, em 

" Sobrc este assunto rever nota n 9 .  



função de estratégias de desenvolvimento empresarial, de mercado, 
tecnologicas ou outras. Foi ainda entendido que as privatizaçòes 
deveriam decorrer de acordo com estratégias e modelos que 
permitissem o respeito pelos mecanismos normais do mercado, a 
igualdade de oportunidades, o reforço da competitividade da 
economia nacional, a defesa do valor patrimonial do Estado e, tanto 
quanto possível, a ampla participação dos cidadãos portugueses. 

Por último, o programa de privatizaçòes afirmou que, no 
respeito dos direitos que pela lei são conferidos aos trabalhadores, 
pequenos subscritores e emigrantes, seriam criados, nas operações de 
dispersão de capital, modelos de incentivo a sua participação, do 
mesmo modo que se deveria visar que as limitaçòes temporais a 
alienação dos títulos não fossem um desincentivo a entrada de 
pequenas poupanças no mercado de valores mobiliários. 

PER~METRO DE EMPRESAS P R I V A T I Z Á V E I S  - AS participações 
empresariais integrantes do universo empresarial do Estado 
privatizáveis total ou parcialmente, em 1996 e 1997, elencado pelo 
programa de privatizações, foi o que em seguida se discrimina, 
anotando-se para cada empresa as intenções expressas no referido 
Programa: 

BFE 

(i) Sector Financeiro 

Será dada continuidade a privatização do Banco 
de Fomento Exterior - visando a sua privatização total - 
e, concomitante, privatização indirecta das respectivas 
empresas participadas, incluindo, naturalmente, o Banco 
Borges & Irmão. O modo de alienação da posição do 
Estado a adoptar será definido e rebwiado no mês de 
Fevereiro de 1996, garantindo que a transferência da 

BT A Em 1996 será dada conclusão a privatização do 
Banco Totta & Açores mediante a dispersão no mercado 
de capitais da posição accionista remanescente 
13.20%). 



posição de controlo do BFE para a iniciativa privada se 
faca com respeito pelos interesses patrimoniais dos 
actuais accionistas minoritários, com todas as garantias 
de transparência e isençâo, e salvaguardando a 
concorrthcia e a solidez do sistema financeiro. 

( i i )  
Cimpor 

Grupo 
Portucel 

Tabaqueira 

Siderurgia 
Nacional 

Grupo 
Qui~nigal 

Sector Industrial 

Será dada continuidade a privatização da 
Cimpor, mediante aprofundamento da dispersão do 
respectivo capital - tanto no mercado domestico, como 
nos mercados financeiros internacionais -, sem prejuízo 
de o Estado continuar a manter uma posição accionista, 
ainda que não maioritária. 

Apenas em 1997, e após uma cuidada 
reestruturação do grupo - visando criar massa critica de 
dimensão mundial e vantagens competitivas absolutas 
em algumas das suas áreas de actividade - se procederá 
a respectiva privatização. 

O controlo accionista será colocado a venda 
mediante concurso público, a realizar durante o corrente 
ano, reservando o Estado para si a manutenção de uma 
posição accionista que alienará ulteriormente, por 
dispersão em bolsa ou pelo exercício de uma opção de 
venda a incluir no caderno de encargos do referido 
concurso público. 

Avançar-se-á com a criação das condiçòes 
necessárias para a privatização - possivelmente em 
1997 - da SN-Serviços. 

Procurar-se-ão criar condições para que - ainda 
em 1996 ou, o mais tardar, em 1997 - o Grupo 
Quimigal tenha o seu processo de privatizaçãc 
concluído, perspectivando-se a reabertura do concursc 
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público de alienação das posições accionistas directa e 
indirectamente detidas pelo Estado. 

CNP Completar-se-á o processo de privatização da 
Companhia Nacional de Petroquimica, por venda 
directa. aue se encontra em curso. 

( i i i )  5 
Portugal 

Setenave 

ENVC 

EDM 

Telecom 

Será dada continuidade ao processo de 
privatização. 

Avançar-se-á com a privatização dos Estaleiros 
Navais de Viana do Castelo, por venda directa, 
configurando-se, contudo, a manutenção de uma golden 
shaw nas mãos do Estado. 

A privatização parcial da Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro poder-se-á equacionar no 
futuro num contexto de cooperação e 
internacionalizacão da actividade mineira nacional. 

ANA. EP 

ctor dos Transportes e Telecomunicações 
Será dada continuidade, ainda durante 1996, a 

dispersão do capital da Portugal Telecom - tanto nos 
mercados nacionais, como nos mercados internacionais. 
A entrada para o corpo accionista da empresa de um 
parceiro estratégico global e de vários parceiros 
estratégicos para áreas especificas de actividade 
concretizar-se-á quando for possível reduzir a posição 
accionista do Estado abaixo dos 50%. Em todo o caso, o 
Estado sempre manterá uma posição accionista no 
capital da empresa. 

Ainda durante o corrente ano, serão iniciados os 
trabalhos tendentes a privatização das actividades 
desenvolvidas pela ANA - Aeroportos e Navegação 
Aérea, EP, mantendo o Estado o controlo maioritario. 
Previamente a realização de qualquer operação de 



Brisa I 
privatização importa reestruturar a empresa separando 
as actividades típicas da política aérea (relativamente a 
qual tera de existir um controlo público) das demais 
áreas de actividade cuja privatização se concretizará em 
moldes a definir ulteriormente. 

A Brisa será objecto de privatização, em 
articulação com a definição e concretização do plano 
rodoviário nacional. Nestas condições, só em 1997 se 
iniciarão os trabalhos preparatórios da alienação desta 
empresa. 

grupo EDP, mediante alienação do capital da holding, 
através da dispersão em bolsa em Portugal e da 
colocação de acções nos mercados financeiros 
internacionais assegurando o Estado o controlo 
maioritário. Uma primeira fase de privatização ocorrerá 
ainda em 1996. 

(iv) Sector Energético 
EDP 

(VI Sector Aericola 

Será dado início ao processo de privatização do 

Petrogal 

GDPITrans- 
gás 

- - 

A privatização da Petrogal terá continuidade 
apenas, previsivelmente, em 1997. 

A privatização da GDP - Gás de Portugal (e da 
sua participada Transgás) avançará assim que o 
processo de introdução do gás natural no nosso Pais 
esteja concluído. 

Companhia 
das Lezírias 

Proceder-se-á a privatização da Companhia das 
Lezírias tendo em conta a salvabwarda do controlo da 
área florestal actualmente gerida por aquela empresa por 
forma a assegurar a preservação ambienta1 evitando a 
sua subjugação a interesses imobiliários. 



P w p u r u ~ à o  r Execução dos Propamus  de Privatiza&v I Y 96-1 Y Y 9 

H C A L E N D A R I Z A Ç A ~  - Em matéria de calendarização das 
privatizações, prudentemente, o Programa enunciava como principio 
fundamental que as operações deveriam ser concretizadas ao melhor 
ritmo que compatibilizasse os interesses do Estado com a capacidade 
de absorção dos mercados de capitais nacionais e internacionais. Nos 
termos do programa, a determinação do momento adequado a 
alienação de cada uma das participações do Estado deveria fazer-se 
tendo em conta os ciclos económicos dos diferentes sectores de 
actividade, assim como a conjuntura dos mercados financeiros 
nacionais e internacionais, procurando maximizar o valor da 
participação accionista a alienar, pelo que as decisões necessárias 
deveriam ser tomadas pelo Governo nos momentos e pelas formas que 
entender oportunas e convenientes. Todavia, em alguns casos - por 
exemplo, na privatização do BFE - foi possível indicar datas 
concretas e firmes para o desencadeamento do processo. 

H RECEITAS ESPERADAS E SUA APLICAÇAO - O Governo foi 
igualmente prudente em matéria de receitas esperadas, tendo apenas 
dito no Programa de Privatizações que esperava que, em 1996, fossem 
geradas receitas de 380 milhões de contos a aplicar na reestruturação 
financeira de empresas de capital público e fundamentalmente na 
amortização da Divida Pública. Não se adiantava no Programa 
qualquer expectativa de receitas para 1997, tendo sido previsto em 
sede de Orçamento do Estado que, caso os mercados de capitais e as 

(vi) Outras 
Dragapor 

Grupo PEC 

Privatização quando criadas as condições 
indispensáveis, designadamente ao nível do 
enquadramento em termos de protecção social dos seus 
trabalhadores. 

Proceder-se4 a privatização das empresas PEC 
ou dos respectivos matadouros a medida que se reunam 
condições de actratividade para a iniciativa privada. 



taxas de juro evoluíssem conforme o esperado, o encaixe das 
privatizaçòes deveria proporcionar dotar o Fundo de Regularização da 
Divida Publica de 410 milhòes de contos, cujo destino final se 
repartiria entre amortir,ac;ào de divida publica e realizaçào de novas 
aplicaçòes de capital no sector produtivo. 

5. Programa de Privatizações para 1998199 

Com a aprovação do Programa para 1998199, através da 
Resolução do Conselho de Ministros n"5197, de 21 de Abril, tal 
como havia acontecido com o Programa para o biénio anterior, o 
Governo teve em vista combinar a eficácia, que resulta de uma 
decisão global e de um programa ordenado, com a definição 
antecipada dos critérios que presidiriam a sua execução, com 
transparência, imparcialidade e respeito pelos princípios 
constitucionais e legais. 

PRINCIPIOS DE ACTUAÇAO E OBJECTIVOS - Os princípios e 
critérios fixados para nortear a actuação do Governo foram os mesmos 
que haviam sido definidos para 1996197, Ou seja, pretendia-se que as 
privatizaçòes se pautassem por principios coerentes de legalidade, 
transparência, isenção, rigor e funcionalidade económico-social. 

Ao nível dos objectivos a prosseguir, também se visavam 
basicamente os mesmos objectivos que no biénio anterior, 
procurando-se, em concreto, contribuir para as seguintes metas: i) 
modernização, incremento da competitividade e reestruturação 
sectorial do tecido empresarial e reforço da capacidade tecnológica e 
empresarial nacional; ii) desenvolvimento do mercado de capitais e 
ampla participação dos cidadãos; iii) redução do peso do Estado e da 
divida pública na economia; iv) defesa dos interesses patrimoniais do 
Estado. 

H MODALIDADES DE PRIVATIZACAO - No que respeita as 
modalidades de privatização, foi entendido manter os principios 
orientadores definidos para o biénio anterior, ou seja, privilegiar a 



venda pública, especialmente sob a forma de operações de mercado de 
capitais, sem prejuízo do recurso - com transparência e equidade - ao 
concurso aberto e a venda directa, sempre que esteja em causa a 
selecção de adquirentes que obedeçam a requisitos considerados 
absolutamente relevantes para a própria empresa, em função de 
estratégias de desenvolvimento empresarial, de mercado, tecnológicas 
ou outras. 

Foi ainda estipulado que a modalidade a usar em cada 
operação de privatização deveria depender da ponderação dos 
seguintes factores: i )  importância da empresa a privatizar para a 
economia nacional; i i )  necessidade de atrair accionistas detentores de 
tecnologia de relevância estratégica para a empresa; iii) estrutura 
accionista de partida; iv) procura potencial do mercado de capitais; v) 
estrutura concorrencial interna e externa do sector; vi) dimensão, 
situação económico-financeira e perspectiva de evolução da empresa; 
vii) avaliação quanto ao método que melhor defende os interesses 
accionistas e patrimoniais do Estado; e viii) defesa dos interesses dos 
pequenos e anónimos accionistas. 

PER~METIW iE EMPRESAS PRIVATIZAVEIS - Em termos do 
universo das empresas privatizáveis, foi decidido que todas as 
empresas incluídas no Programa de Privatizações para 1996197, 
relativamente as quais, por razões de conveniência e oportunidade, 
não se venha a concretizar qualquer operação de privatização até ao 
final de 1997, mantem o carácter de empresas "privatizáveis", 
podendo, por isso, ser objecto de privatização em 1998 ou 1999. 

As principais intervenções ao nivel das privatizações previstas 
para os dois anos do Programa, foram as que se enunciam nos 
próximos parágrafos, anotando-se para cada empresa e sector as 
intenções expressas no referido Programa: 

(i) Sector Industrial 
I Cimpor Ao nível industrial, de entre as empresas 1 

parcialmente privatizadas, será concluída a privatização 
da Cimpor, mantendo o Estado uma posição no capital 
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Gmpo 
Portucel 

Siderurgia 

Lisnave 
Setenave 
ENVC 

Tabaqueira 

da empresa como forma de garantia de estabilidade 
accionista. 

O Estado reduzirá a sua participação accionista 
no Grupo Portucel, em moldes que se definirão após o 
conhecimento das conclusões do estudo de 
reestruturação sectorial em curso. A calendarização das 
operações de privatização que hajam de ter lugar estará 
sempre dependente da evolução dos ciclos conjunturais 
dos mercados dos seus principais produtos. 

Na Siderurgia Nacional poder-se-á avançar na 
privatização da SN-Serviços, no quadro da sua 
reestruturação visando a consolidação e alargamento das 
suas áreas de negócio. 

Com a privatização da Setenave, por venda 
directa, no âmbito da reestruturação da Lisnave, e com a 
privatização dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo 
será concluída a abertura a iniciativa privada do sector 
da construção e reparação naval. 

Será dada continuação a privatização da 
Tabaqueira conforme previsto no ~ e c r e t o - ~ e i  nQ 63196, 
de 26 de Maio, mediante a concretização da segunda e 
da terceira fases. 

íii) Sector dos Transportes e Infra-Estruturas Conexas 
ANA Em 1998 realizar-se-á a primeira fase de 

privatização da ANA, sem prejuízo da manutenção na 
esfera do sector empresarial do Estado das actividades 
de navegação aérea. Simultaneamente, serão 
concentradas numa autoridade aeronáutica as funções de 
regulamentação, fiscalização, certificação e supervisão 
de todo o sector da aviacão civil. 

I TAP I No biénio 1998199, proceder-se-á a abertura do 

I I capital da TAP a outros acc/onistas de forma a permitir 
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BRISA 

Outras 

Petrogal 

GDP 

a participação de parceiros estratégicos que permitam o 
reforço da competitividade da companhia. O Estado 
deixará, assim, de ser o Único accionista da 
transportadora aérea, continuando, contudo, a ser um 
importante accionista de referência. 

Sera dada continuidade a privatização da Brisa, 
realizando-se a segunda fase de privatização uma vez 
decorrido um período adequado de tempo desde a oferta 
inicial que poderá vir a ter lugar ainda em 1997. 

Proceder-se-á também a privatização das 
actividades de exploração portuária (Silopor). 

Finalmente, será alienada a participação 
accionista detida pelo Estado na Tertir. 

No que respeita ao sector energético, será dada 
continuidade ao processo de privatização da EDP, uma 
vez decorrido um período de tempo suficientemente 
largo desde a primeira fase de privatização. 

A privatização da Petrogal será concluída 
previsivelmente em 1998, sem prejuízo da manutenção 
de uma participação accionista do Estado português na 
empresa (golden share) e da possível entrada de novos 
parceiros no capital da sociedade ainda em 1997. 

Finalmente, iniciar-se-á em 1998 a abertura ao 
capital privado da GDP - Gás de Portugal (SGPS), SA. 

(iii) Sector Energético 
EDP 

- 

-- 

- 

- 

(iv) Sector Agrícola 
EPAC Será dada concretização, ainda em 1998, a 

privatização da EPAC, uma vez concretizada a 
respectiva reestruturação financeira, como alternativa 
eventual a um cenário de dissolução e liquidação. 
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CALENDARIZAÇAO - 0 Programa definiu que a fixação da 
data de cada operação de privatização deve ser a que melhor defenda 
os interesses accionistas e patrimoniais do Estado, mesmo depois de 
concluídas as operações de reestruturação, regulação e 
regulamentação que eventualmente se tenham de efectuar, e depende 
da ponderação de vários factores, designadamente: (i) o ciclo 
conjuntural nacional e internacional do negócio da empresa; (ii) a 
conjuntura do mercado de capitais; e (iii) e a data de operações 
concorrentes a realizar em outros países, quando as vendas tenham 
amplitude internacional. 

RECEITAS ESPERADAS E SUA APLICAÇAO - Embora 
reconhecendo que a evolução conjuntural dos mercados de capitais, a 
oscilação dos ciclos económicos de alguns sectores de negócios 
específicos e a progressão das variáveis económicas e financeiras das 
empresas a privatizar condicionam de modo - por vezes - imprevisivel 
o valor das empresas e, consequentemente, o encaixe global das 
operaçoes de privatização. Em todo o caso, foi estimada uma receita 
anual media da ordem dos 400 milhões de contos, para o bienio 
1998199. 

6. Preparação de uma operação de Privatização 

Uma operação de privatização é um processo complexo que 
exige múltiplos actos preparatórios prévios ao acto de venda e que, em 
muitos casos, não termina com este, embora apenas este concite por 
norma a atenção da opinião pública. 

Alguns desses actos são independentes dos objectivos a atingir 
e dos métodos de privatização que se pretendem seguir, outros estão 
estritamente relacionados com os objectivos visados com a operação 
de privatização. Certos destes objectivos necessitam de ser definidos a 
partida para qualquer processo, enquanto outros poderão ser 
clarificados já com o decorrer do mesmo. Os primeiros respeitam, por 
regra, ao alcance de política económica sectorial que se visa com a 
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operação de privatização, ao passo que os segundos se prendem, 
normalmente, com objectivos de política financeira e de política 
económica geral - e o caso das metas especialmente relacionadas com 
a defesa dos interesses patrimoniais do Estado, a redução do peso do 
Estado na economia e nos mercados financeiros, a amortização de 
divida pública e a promoção do mercado de capitais. 

Nos próximos parágrafos - deste e do próximo ponto - 
procuraremos explicar a complexidade que está subjacente a uma 
operação de privatização, tentando sintetizar os principais passos que 
tipicamente lhe estão subjacentes. Não nos basearemos em nenhum 
caso particular especifico, mas procuraremos ilustrar, com alguns 
exemplos, as múltiplas tarefas e decisões que têm de ser tomadas antes 
da operação de venda, durante a operação de venda ou após a 
operação de venda de acções em privatizações. 

4 REESTRIJTURACAO 00 SECTOR E DA EMPRESA PARA A 

PRIVATIZAÇAO - As empresas cuja privatização é pretendida têm, 
frequentemente, um rnquadramrnto,juridico e orgânico incompativel 
com a sua transferência para a propriedade privada. É o caso das, entre 
nós, designadas "empresas  pública^"'^, que têm de ser objecto de 
transformação em sociedades comerciais, sujeitas a legislação 
comercial comum, previamente a sua privatização. Era esse, por 
exemplo, o caso da ANA - Aeroportos e Navegação Aérea, EP. 
Outras vezes, ainda que já enquadradas juridicamente no âmbito das 
sociedades comerciais, muitas das empresas candidatas a privatização 
necessitam de ajustamentos estatutários. Foi o que aconteceu, 
designadamente com a Cimpor, a EDP, a Portugal Telecom e a Brisa, 
cujos estatutos foram revistos e reformulados previamente as 
sucessivas operaçòes de privatização a que foram sujeitas. 

I 4  Cujo enquadramento juridico fundamental não é o Código das Sociedades 
Comerciais, antes se regendo pelas denonimadas Bases Gerais do Regime 
Juridico das Empresas Públicas. originariamente consagrado pelo Decreto- 
Lei n"6017h. de 8 de Abril. 



Algumas empresas necessitám também de uma reestr~uturação 
finuncvira prévia a privatização' Trata-se, por norma, de empresas 
com estruturas de capitais desajustadas, seja pelo sobreendividamento 
- casos, por exemplo, da EPAC, da Silopor e da Dragapor - seja pela 
necessidade de incrementar a sua alavancagem - no caso da E D P ' ~ .  
Nas empresas com situação económica e financeira debilitada. tem de 
ser equacionada a liquidação da empresa como eventual forma de 
minimização dos custos de reestruturação e privatização. Foi o que 
aconteceu, entre nós, com a EPAC - vide, PI-ogranza do Privatixr~*òes 
pura I 9  9#/199Y. 

Em muitas circunstâncias, especialmente quando está em causa 
a reestruturação da empresa previamente a sua privatização, exige-se a 
articulaçào prsvia da operapio com as uutoridades comunitarius, de 
modo a prevenir eventuais conflitos em matéria de regime 
comunitário de concorrincia e de ajudas de Estado. 

Noutros casos, em que estão em causa concessões de serviços 
públicos ou infra-estruturas públicas, torna-se imperativo que os 
respectivos contratos de concessão sejam revistos e clarificados, de 
modo a conferir transparincia e certeza jurídica às relaçòes entre a 
empresa e o Estado. 0 s  investidores não compram, ou penalizam 
fortemente em termos de preqo, acçòes dt: empresas de serviços 
públicos concessionados que se regem por eriyuadramrntos 
contratuais ou I-egulamentares imprecisos, incertos ou que dependam 
de decisòes politicas subsequentes. Assim, por exemplo, a delimitaçào 
e calendarização dos investimentos cometidos à empresa, a 
clarificação das regras de ajustamento tarifario, a enunciação precisa 
do regime fiscal da concessão, o apuramento da situaq5o e dos 
mecanismos de actuação em matéria de relaçòes financeiras entre o 

I ?  Na circunstáncia foi pago um dividendo extraordinario previamente a 
primeira fase de privatização com o intuito de reajustar a estrutura de capitais 
da empresa. Assim, para além de ter sido aprovado o pagamento de uni 
dividendo de montante global de 56 milhões de contos. para 1996. foi 
simultaneamente deliberado a distribuição de 10 milhões de contos no ano 
seguinte, por contrapartida de reservas livres. 
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Estado e a concessionária e a cristalização das regras de eventual 
reequilibro financeiro da concessão foram algumas das tarefas que 
tiveram de ser levadas a efeito antes da privatização da Brisa. 

Por vezes, estamos em presença de sectores de actividade 
económica tradicionalmente monopolistas que são abertos a iniciativa 
privada e a concorrência através da privatização. A regulação 
económica destes sectores deve também inserir-se no conjunto dos 
actos de reestruturação sectorial e empresarial preparatórios de uma 
privatização. A regulação sectorial não deve ignorar a subsequente 
transferência para a propriedade privada das empresas objecto de 
regulação, nem o modo como essa transferência se fará, sob pena de 
criar um enquadramento regulamentar desajustado que inviabilize ou 
comprometa seriamente o objectivo de privatizar. 

Em certas situações, as empresas são alienadas com a estrutura 
de participações e de grupo em que se encontram na fase pré- 
privatização. Em outros casos, os objectivos de política sectorial - 
designadamente o incremento da concorrência - e o interesse em 
atingir uma operação de venda de sucesso recomendam uma prévia 
reorganização. Assim, a título ilustrativo, as empresas do sector da 
pasta e do papel, as empresas do sector do gás e dos produtos 
petrolíferos, o sector dos aeroportos, navegação e aviação civil, 
necessitaram de actos prévios tendentes a preparar os respectivos 
sectores de actividade e as empresas para operações de alienação de 
acções em mercado que lhe sucederam ou sucederão. 

As reestruturações em geral visam conciliar os objectivos nem 
sempre facilmente articuláveis, como sejam, introduzir competição 
em mercados iradicionalmente monopolistas, designadamente pela 
cisão de unidades de negócio que tradicionalmente se encontram 
aglutinadas numa mesma empresa, vis-a-vis, maximizar o valor dos 
activos a privatizar. A cisão de empresas tradicionalmente 
monopolistas em várias unidades empresariais privatizáveis 
isoladamente pode induzir a competição acrescida, mas diminui o 
poder de mercado e eventuais sinergias pelo que as receitas serão 
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menores. A manutenção das diferentes áreas de negócio numa mesma 
empresa aumenta a sua dimensão e o seu poder de mercado, 
valorizando a empresa e incrementando a sua capacidade competitiva 
a escala nacional e internacional, mas exige - em nome da defesa dos 
interesses dos consumidores e da competitividade do aparelho 
produtivo nacional - uma especial atenção as medidas de regulação e 
de indução de concorrência em áreas de negócio que produzem bens 
substitutos. Neste último caso, deve fazer-se um aproveitamento 
inteligente do progresso tecnológico, o qual tem contribuído para 
muito rapidamente fazer cair as tradicionais barreiras a entrada nos 
monopólios naturais. Ao tomar opções, não deverá ignorar-se que a 
inserção de Portugal no espaço económico comunitário, a par da 
globalização e liberalização crescentes do comércio mundial, obrigou 
a reformulação do conceito geográfico de mercado nacional, 
induzindo crescente e gradualmente concorrência em sectores como as 
telecomunicações e a produção de electricidade que tradicionalmente 
estavam abrigados de competição externa. 

A criação de unidades de negócio viáveis e atractivus exige, 
também, com alguma frequência, o spin-oSf de activos sociais ou 
relacionados com actividades económicas não essenciais a persecução 
do negócio principal. Em geral, os investidores institucionais 
penalizam a venda de largos blocos de activos e negócios não 
relacionados entre si, com reduzidas sinergias face a actividade 
principal. É, pois, preferível que as empresas sejam reestruturadas e 
reorganizadas antes da privatização, do que deixar essa tarefa para os 
accionistas e gestores privados. Neste ultimo caso o Estado terá de 
partilhar os ganhos da reestruturação com esses investidores, além de 
que terá menos capacidade de manobra para induzir efeitos sectoriais 
que tenha em vista. Todavia, é ilusório pensar que os governos 
dispõem de tempo e de condições políticas para concluir na íntegra 
todas as transformações aconselháveis. Há, pois, que conciliar o 
calendário desejado para a privatização com as reestruturações 
necessárias para a valorização dos activos do Estado. Além disso, em 
certos sectores específicos um investidor estratégico - eventualmente 
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estrangeiro - pode dar um contributo muito significativo a 
reestruturação, por força dos recursos financeiros, tecnológicos e 
experiência de gestão que pode alocar ao processo. 

REGULAÇÃO - No caso dos sectores de actividade sem 
grande tradição competitiva, torna-se indispensável como acto 
preparatório do mercado e das empresas para a privatização, instituir 
mecanismos de regulação independentes do poder político. Trata-se 
de dar aos potenciais investidores privados a garantia de que as 
decisões de regulação económica não obedecerão a interesses 
políticos, nem a complexos arranjos administrativos e não 
privilegiarão os interesses económicos do Estado. Antes promoverão a 
competição como meio efectivo de protecção dos investidores e de 
indução de eficiência e inovação. Alem disso, até que os mercados 
sejam, de facto, competitivos a função dos reguladores é a de proteger 
os consumidores de abusos de poder de monopólio ou oligopólio, 
designadamente controlando os preços e vigiando a qualidade dos 
produtos ou dos serviços comercializados. Por exemplo, a Portugal 
Telecom detém ainda o monopólio da rede fixa de comunicações 
telefónicas, prevendo-se a sua liberação no ano 2000. No entanto, esta 
empresa tem de submeter os seus preços a aprovação da autoridade 
reguladora do sector, o Instituto de Comunicações de Portugal, os 
quais têm de respeitar os preços máximos resultantes de uma 
convenção tarifária celebrada entre este órgão de regulação e a 
Direcção-Geral do Comércio e Concorrência. 

Além disso, em alguns casos as empresas públicas acumulam 
funções comerciais com funções de regulação. Era o caso da ANA, EP 
a quem eram cometidas funções de regulação do sector de aviação 
civil a par de funções comerciais de gestão, manutenção e exploração 
de infra-estruturas aeroportuárias e do controlo do tráfego aéreo. Num 
cenário de propriedade privada do capital desta empresa, haveriam 
óbvias incompatibilidades entr'e os dois tipos de funções. 

É, pois, indispensável que previamente a privatização de 
empresas inseridas em sectores em transição para estruturas de 
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mercado concorrenciais se promova a criação de agências de 
regulação, geridas por pessoas de reconhecida qualidade técnica, que 
possam exercer a sua actividade em completa independência face ao 
poder político. Foi neste contexto que nasceram, recentemente, em 
Portugal os seguintes institutos públicos de regulação: o Instituto 
Nacional de Aviação Civil (INAC)", o Instituto Regulador de ~ g u a s  
e Resíduos (IRAR)", o Instituto Nacional do Transporte Ferroviário 
( INTF) '~  e a Entidade Reguladora do Sector Eléctrico (ERSE)'~.  Estes 
institutos juntaram-se ao Instituto das Comunicações de Portugal 
(ICP)~', que é mais antigo, e seguem em alguns aspectos o modelo de 
regulação independente consagrado para o sector financeiro e que é 
assegurado pelo Banco de Portugal (BP), relativamente a supervisão 
da actividade bancária, pela Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM), a quem compete a supervisào dos mercados de 
valores mobiliários, e pelo Instituto de Seguros de Portugal (ISP), que 
se responsabiliza pela supervisão da actividade seguradora. 

CRIAÇÃO DE UMA HISTÓRIA DE SUCESSO - Não basta 
reestruturar funcional, orginica e juridicamente uma empresa e 
regular com transparência e clareza o respectivo sector de actividade 
para garantir a oportunidade de realização de uma operaçào de 
privatização de sucesso. Ninguém paga pelas acções de uma empresa 
mais do que acredita ser a justa recompensa pela sua capacidade de 
gerar riqueza futura. É, por isso, necessário apresentar uma situação 
económica e financeira atractiva. A empresa necessita de suscitar 
credihilidade aos analistas financeiros, em primeira instância, e aos 
potenciais investidores, em segundo lugar, quer quantos aos 

I h Criado pelo Decreto-Lei nQ 133198, de 15 de Maio. 
17 Criado pelo Decreto-Lei nQ 230197, de 30 de Agosto, tendo os respectivos 

estatutos sido aprovados pelo Decreto-Lei nq62198, de 18 de Novembro. 
I R  Criado pelo Decreto-Lei n9 299-Bl98, de 29 de Setembro. 
l 9  Criada pelo Decreto-Lei nV87195, de 27 de Julho, tendo os respectivos 

estatutos sido aprovados pelo Decreto-Lei n9 44/97, de 20 de Fevereiro. 
Criado pelo Decreto-Lei n q 8 8 1 8 1 ,  de 2 de Julho, e efectivamente 
implementado na sequência do Decreto-Lei nV83189, de 23 de Agosto. 
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objectivos e a orientação estratégica definida, quer quanto a 
capacidade financeira e empreendedora para os atingir. 

Se uma empresa, nos anos prévios a 'sua privatização, 
sucessivamente registou uma má performance económica ou 
financeira terá grande dificuldade em convencer potenciais 
investidores de que a tendência será invertida. Pelo contrário, terá 
menor dificuldade em realizar uma operação de colocação de acções 
em mercado uma empresa que apresente aquilo que em linguagem 
anglo-saxónica se costuma designar por appropriate track record, ou 
seja, um conjunto de exercícios económicos com significativas e 
sustentadas melhorias de resultados com registos de melhorias na 
produtividade e na estrutura de capital. 

Os órgãos de gestão da empresa na medida em que contactam 
directamente com os analistas e com os investidores, a quem têm de 
convencer sobre as potencialidades de criação de riqueza da empresa e 
da sua própria capacidade para as concretizar, podem e devem 
preparar-se especialmente para a sua tarefa. 

O investment case em termos de incrementos de produtividade 
e eficiência são sempre sujeitos a um apertado escrutínio dos analistas 
e dos investidores. A introdução de novas práticas de gestão ou de 
organização da empresa, ou pelo menos a perspectiva séria e convicta 
da sua concretização, podem induzir ou potenciar incrementos de 
produtividade que tendem a ser valorizados positivamente pelos 
investidores. 

A preparação da empresa para privatização deve, também, 
cuidar especialmente da estrutura de capitais. Os investidores não 
gostam nem de empresas excessivamente endividadas, nem de 
empresas excessivamente capitalizadas. As empresas com excesso de 
dívida apresentam uma conta de exploração de elevado risco, sendo 
por isso penalizadas. As empresas a privatizar devem ter o capital 
suficiente para desenvolverem a sua actividade e concretizar os planos 
de crescimento e investimento, mas o excesso de capital também pode 
penalizar o encaixe financeiro do Estado. As empresas 
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sobrecapitalizadas são vistas com desconfiança dado que há uma 
grande probabilidade de os gestores não conseguirem fazer 
investimentos de adequada rentabilidade, sendo por isso preferível que 
o dinheiro seja canalizado para os accionistas para que estes o 
apliquem em outro tipo de investimentos. Embora possa parecer 
paradoxal, por vezes o vendedor pode fazer um excelente negócio, 
incrementando as suas receitas globais, retirando dinheiro da empresa 
antes de a vender, substituindo capital próprio por divida. Daí que na 
preparação de privatizações de empresas com elevada capacidade de 
autofinanciamento, como a EDP, a Cimpor, a Portugal Telecom e a 
Brisa, tenha sido colocada uma especial atenção, quer na definição de 
planos e de estratégias de investimentos futuros, quer na definição das 
políticas de distribuição de dividendos, enquanto factores de 
ajustamento da evolução futura do rácio de capitais alheios versus 
capitais próprios. 

Por outro lado, deve haver um cuidado especial com a 
qualidade da informação, designadamente contabilistica, 
disponibilizada aos analistas e aos investidores. A qualidade e a forma 
de apresentação da informação não podem ser descuradas e exigem 
frequentemente o apoio de especialistas. A instituição de gabinetes de 
apoio capazes de dar respostas imediatas e competentes aos 
investidores nacionais e estrangeiros é recomendável em empresas que 
passam a estar cotadas em bolsa, e em particular em empresas que 
venham a ser privatizadas em sucessivas operações de mercado de 
capitais. 

Finalmente, a ausência de total transparência sobre a situação 
da empresa pode originar a sua subvalorização e o afastamento dos 
investidores eventualmente mais desejáveis. E, pois, importante que 
uma operação de privatização seja antecedida de um processo de due 
diligente no qual sejam clarificados, designadamente, a situação do 
hndo  de pensões, os processos judiciais em curso, e todas as demais 
situações materiais pendentes ou contingentes. 
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decisões que têm de ser tomadas pelo Governo com cuidado é a 
quantidade de acções a alienar de cada empresa em cada fase e no 
conjunto das diferentes fases de privatização. Isto é, e preciso definir 
se o Estado aliena a totalidade do capital de uma empresa, ou se 
reserva uma posição accionista remanescente. Em ambas as hipóteses 
é conveniente decidir, pelo menos aproximadamente, em quantas fases 
se divide o processo de alienação e quantas acções serão vendidas de 
cada vez. 

A privatização da totalidade das acções de uma empresa, em 
teoria, maximiza o envolvimento privado e os ganhos de eficiência dai 
decorrentes, do mesmo modo que optimiza a redução do peso do 
Estado na economia, a redução da divida pública e, eventualmente, 
dependendo do modelo de venda utilizado, promove um maior 
crescimento do mercado de capitais. 

Todavia, a alienação de 100 por cento do capital de uma 
empresa, mesmo que dividida em operações parcelares, pode não 
encontrar capacidade de absorção suficiente no tecido empresarial 
nacional ou no mercado de capitais, pelo menos de modo a garantir 
estabilidade accionista, e o desejável envolvimento económico 
nacional. A presença do Estado, pelo menos durante algum tempo, 
pode ser o garante de estabilidade accionista e a manutenção do 
controlo em território nacional das linhas de orientação estratégica da 
empresa. 

Além disso, a manutenção de posições accionistas estatais, 
mesmo que minoritárias, em empresas inseridas em actividades 
económicas consideradas estratégicas pode justificar-se, enquanto 
meio legal e estatutário legítimo para condicionar ou impedir decisões 
de desinvestimento ou de deslocalização de actividades. Todavia, deve 
evitar-se utilizar este mecanismo como forma de impedir o progresso 
tecnológico ou como forma de intervenção de política social visando a 
manutenção de postos de trabalho artificiais ou não competitivos. A 
reestruturação e a privatização da Lisnave é um exemplo quanto a 
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impossibilidade de sobrecarregar com custos sociais empresas que têm 
de actuar em mercados competitivos, em consonância com a 
necessidade e o objectivo de ter uma política social e de emprego 
flexível, activa e solidária. 

Em termos do número de fases em que se estrutura a 
privatização de uma empresa, a divisão do processo em mais do que 
uma fase tem a vantagem de (i) melhor defender os interesses 
patrimoniais do Estado, particularmente quando está em causa a 
dispersão de capital em bolsa; (ii) ultrapassar situações de 
insuficiência de procura desejável, designadamente por parte dos 
empresários dos e investidores nacionais, (iii) alem de permitir uma 
mais suave transição do poder accionista para um núcleo estável de 
interesses privados. Todavia, se não forem tomadas as precauções 
devidas poderão emergir situações políticas delicadas e conflitos de 
interesses não desejáveis entre os adquirentes nas primeiras fases, que 
passam a dispor de acesso a informação e capacidade de decisão na 
medida da sua participação nos órgãos de decisão e fiscalização da 
empresa, e os investidores outsiders que se propõem entrar no capital 
em fases posteriores. 

Na privatização por fases, o Estado não poderá descurar a 
valorização das posições accionistas remanescentes. A perda de 
controlo de uma empresa tem efeito diverso no valor da posição 
accionista ainda detida pelo Estado consoante o demais capital se 
encontre disperso, constituindo um mercado de bolsa liquido e 
regular, ou se encontre detido por um número limitado de accionistas 
privados. Neste Último caso, o Estado poderá ter alguma dificuldade 
em colocar as acções remanescentes a um preço justo, pelo que se 
aconselha a tomada de algumas precauções. Assim, por exemplo, na 
privatização da Tabaqueira o Estado reservou o direito de venda - p u t  
option - da sua posição accionista remanescente ao preço do concurso 
de privatização do bloco de controlo da companhia, actualizado a um 
referencial de mercado das taxas de juro. Desta forma, o Estado 
garantiu que a sua posição accionista não seria desvalorizada, 
conservando todavia a possibilidade de se apropriar dos ganhos que 
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viessem a decorrer da valorização da empresa no período 
subsequentemente a primeira fase de privatização. 

P O S I C I O N A M E N T O  DO ACCIONISTA ESTADO FACE A 

SOCIEDADE E AO GOVERNO DA SOCIEDADE - Nas privatizações em que 
o Estado mantém uma posição accionista remanescente, maioritaria ou 
minoritária, é desejável que os potenciais compradores sejam 
esclarecidos, pelo menos, quanto aos seguintes aspectos: i) grau de 
liberdade da gestão e dos trabalhadores da empresa para prosseguir 
com autonomia o exercício da actividade económica da empresa; ii) 
grau de liberdade da gestão e dos trabalhadores da empresa para 
propor e implementar estratégias de desenvolvimento e 
internacionalização; e iii) intenções do Governo quanto a manutenção 
ou alienação total ou parcial da posição accionista remanescente. 

Os investidores - especialmente os institucionais - tendem a 
considerar como um risco a interferência excessiva do Estado na 
gestão das empresas em que mantém uma posição accionista 
remanescente. A (possibilidade de) utilização das empresas como 
veículos de política sectorial ou social, tende a desencorajar os 
investidores e a ter efeitos nefastos no preço de colocação das acções. 
Importa, pois, reafirmar a autonomia dos órgãos de administração e 
fiscalização das empresas no prosseguimento das suas políticas e 
actividades comerciais, clarificando em termos estatutários eventuais 
prerrogativas que o Estado pretenda manter face aos demais 
accionistas. 

Assim, se o Governo desejar conservar direitos de voto 
especiais, deve estatuir logo no inicio de um processo de privatização 
uma golden share, reservando uma capacidade de decisão superior a 
que decorreria simplesmente da percentagem do capital social detido, 
ou limitando a propriedade ou a capacidade de decisão de um 
accionista ou um grupo de accionistas privados a uma dada 
percentagem do capital social. E decisivo limitar as circunstâncias em 
que esse poder especial pode ser usado, sendo por norma de difícil 
aceitação pelo mercado outras situações que não a protecção face a 



ofertas públicas de aquisição hostis em sectores de grande relevância 
económica nacional ou para, temporariamente, permitir o ajustamento 
da empresa ao sector privado e a estabilização de uma eventual 
estrutura accionista de base nacional. 0 s  investidores preferem - e 
estão dispostos a pagar por isso - empresas que se sujeitem ao 
controlo do mercado, expondo-se a ofertas hostis e a substituiçòes das 
equipas de administração caso a performance não seja aceitável, face 
a sociedades cujo governo é diluído por uma cadeia de agentes da 
administração publica. 

Em geral, os investidores pretendem que o Estado clarifique o 
seu relacionamento com outros accionistas, ditos de referência, sendo 
desejável que se expliquem as obrigações assumidas ou as intenções 
do Estado quanto a múltiplos aspectos, tendo em vista evitar que a 
falta de informação, transparência ou clara definição de linhas de 
rumo estratégico prejudiquem a procura e, consequentemente, o preço 
da privatização. 

Desde logo, deve ter-se consciência de que o uso de acordos 
parassociais como medida de protecção face a ofertas de aquisição 
tende a ser penalizada em termos de valorização. Com estes acordos 
não só se limitam as possibilidades de realização de mais-valias, como 
se diminui o controlo do mercado sobre os órgãos de administração e 
se reduz a flexibilidade da empresa para efeitos de participação em 
alianças, fusões ou aquisições eventualmente necessárias numa 
perspectiva de crescimento, internacionalização e globalização. 

Por outro lado, na medida do possível, e sem comprometer a 
necessária flexibilidade para tomar as decisões que se afigurem 
melhores em cada momento, o Estado deve esclarecer os demais 
accionistas sobre a sua intenção em matéria de gestão da participação 
accionista remanescente. Em particular, deve esclarecer, na medida 
do possível, se pretende manter por um prazo médio ou longo a sua 
posição ou se tem por objectivo a sua alienação em uma fase de 
privatização subsequente. Sendo objectivo do Estado manter uma 
posição accionista por um período médio ou longo de tempo, importa 
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esclarecer os seus futuros parceiros accionistas sobre se deseja ter uma 
actuação activa, assumindo o papel, conforme os casos, de accionista 
maioritário ou de accionista minoritário de controlo. 

Todavia, se o Estado decidir, na defesa legítima do interesse 
público ou do interesse nacional, inverter uma política anunciada em 
matéria de privatização e de gestão de uma participação remanescente, 
não deve frustrar os interesses e as expectativas legitimas dos 
investidores privados que acorreram as fases anteriores de 
privatização. Refira-se, a propósito, que nesta matéria, o Governo 
português deu uma lição de mestre, no âmbito da operação de 
privatização do Banco de Fomento Exterior. Como é sabido, o 
Governo anterior havia iniciado a privatização deste banco com base 
num modelo de dispersão do capital pelo público, visando criar um 
mercado de bolsa regular e liquido. Ao alterar o modelo de 
privatização para um concurso público de alienação do controlo do 
banco, tendo em vista objectivos de reestruturaçâo do sector, o XIII 
Governo não se esqueceu dos compromissos assumidos pelo seu 
antecessor em face das expectativas criadas com o modelo de 
privatização iniciado em 1994, e impôs nas regras do concurso 
público a obrigatoriedade de o respectivo vencedor lançar uma oferta 
pública de aquisição sobre as acções que se encontravam dispersas em 
mercado. Estamos certos que este acto, de respeito pelo mercado de 
capitais, muito contribuiu para a recuperação da credibilidade nacional 
e, sobretudo, internacional do Estado e do mercado português, que 
havia sido abalada pelo chamado "caso ~o t t a"* ' .  

Ainda em matéria de 
Estado, sendo sua intenção 
investidores estratégicos, a 

clarificação do posicionamento do 
proceder a alienações futuras a 
ausência de transparência sobre 

2 I O qual se resume no essencial a incredibilidade resultante da transferência do 
domínio deste banco sem a ~obrigatoriedade de lançamento de uma oferta 
pública geral de aquisição que, não só permitisse aos accionistas minoritários 
quinhoarem do premio de controlo pago pelo novo adquirente, mas que 
permitisse também a saída - em condições de eficiência de preço - dos 
accionistas que não desejassem continuar face a nova estrutura de controlo. 
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perspectivas futuras de alienações de posições accionistas 
remanescentes pode originar uma dupla penalização ao Estado 
vendedor. Por um lado, não maximiza o valor decorrente de eventuais 
ganhos esperados da parceria. Por outro lado, não capitaliza os efeitos 
credibilizadores de uma parceria estratégica ao nível do governo da 
sociedade. 

A separação do exercício das funções accionistas das funções 
de regulação sectorial e das funções de definição de política sectorial - 
ao nível dos órgãos de decisão política e da administraçiio publica -, 
joga, também, a favor da credibilidade do Estado vendedor e da 
valorização dos activos em que o Estado tem posições accionistas. 

Em termos da representação dos interesses accionistas 
privados nos órgãos da sociedade, o Estado deve abster-se de impedir 
ou dificultar a representação, na medida do possível, de todos os 
interesses accionistas nos órgãos de administração e fiscalização da 
sociedade. Tratando-se de privatizações com alienação em bloco do 
controlo da sociedade, o Estado deve de imediato desencadear uma 
Assembleia Geral para que se processe a transição de poder22. 
Tratando-se de operações de dispersão parcial do capital e 
recomendável que, logo que minimamente estabilizada a nova 
estrutura accionista, seja ajustada a representação nos órgãos da 
empresa dos novos acc ion i~ tas~~ .  

Ainda no intuito de maximizar o interesse dos investidores, o 
Estado deve comprometer-se perante os demais accionistas com uma 
dada política de dividendos. Esta política deve equilibrar a 
necessidade de fundos para reestruturação e para investimentos 
futuros da empresa privatizada com a legítima expectativa dos 
investidores privados a uma remuneração das suas aplicações 

22 Assim aconteceu. por exemplo, subsequentemente a alienação por concurso 
público de 68,5% do BFE, de 90% da Quimigal, de 65% da Tabaqueira e 
demais operações de transferência de controlo. 

2 3 Foi esta a prática do XIII Governo subsequentemente as privatizações 
parcelares da PT, EDP, Cimpor e Brisa. 
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financeiras. A consagração estatutária de uma percentagem mínima de 
distribuição de resultados pode ser um factor de tranquilização dos 
investidores, particularmente no caso de empresas com ambiciosos 
programas de investimentos. E o que acontece com a Brisa, cujos 
estatutos determinam que uma percentagem não inferior a 40 por 
cento dos lucros distribuíveis seja repartida pelos accionistas a titulo 
de dividendo. 

Por último, o Estado deve clarificar a sua política de incentivos 
a gestão. A perspectiva de existência de esquemas de remuneração 
dos órgãos de administração e dos principais quadros da empresa 
indexados a valorização do capital dos accionistas tende a aumentar a 
confiança dos investidores na empresa e a valorizar as acções a 

24 privatizar . 

MECANISMOS DE CONTROLO DE EMPRESAS EM 
PRIVATIZAÇAO - Referimos já que em caso de privatização de 
empresas estratégicas ou de grande relevância económica, os governos 
desejam manter mecanismos de controlo sobre essas empresas. Entre 
os mecanismos mais frequentemente usados nos países mais 
desenvolvidos contam-se os seguintes: (i) acções de categoria 
especial; (ii) Necessidade de Voto Favorável e Direito de Veto, (ii) 
limites aos direitos de voto; (iii) limites a detenção de acções; (iv) 
formação de núcleos duros; e (v) outras previsões estatutárias. 

(i) Acções de categoria especial - as acçòes de categoria 
especial são um efectivo e flexível método de controlo, pois permitem 
atribuir a essas acções, destinadas a propriedade exclusiva de entes 
públicos, direitos não extensivos as acçòes comuns destinadas a 
propriedade privada. Este mecanismo permite moldar os direitos 
especiais reservados ao accionista Estado exactamente aos termos da 
sua vontade, ficando este com o grau de controlo exactamente 
desejado. As experiências estrangeiras onde este mecanismo foi 

24 Na PT. por exemplo, foi implementado um esquema de stock oprions que faz 
com que a remuneração dos gestores e principais trabalhadores seja tanto 
maior quanto maior for a valorização das acções da empresa. 
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algumas vezes utilizado, parecem demonstrar que os investidores 
conseguem compreender e aceitar este mecanismo, não penalizando 
excessivamente o valor da empresa a privatizar. A mesma conclusão 
nem sempre se pode extrair para empresas de raiz privada, onde 
parece ser menos facilmente aceitável a existência de acçòes de 
categoria especial. Na Portugal Telecom, além de acções ordinárias 
existem as chamadas Acções-A, que obrigatoriamente têm de ser 
detidas pelo Estado ou por entidades que pertençam ao sector publico, 
as quais se confere o direito de veto de um conjunto determinado de 
decisões da assembleia geral da empresa. 

(ii) Necessidade de Voto Favorável e Direito de Veto - Ainda 
que não consagrando formalmente acções de categoria especial, 
confere-se por vezes ao accionista Estado algumas prerrogativas que 
não são extensíveis aos demais accionistas, e que fazem com que as 
acções ainda não privatizadas na prática se distingam das demais por 
força dos direitos exclusivos que são conferidos ao seu titular. E o quc 
acontece quando se estabelece a necessidade de certas deliberações 
serem tomadas com o voto favorável do Estado - o que se verifica na 
generalidade das empresas parcialmente privatizadas - ou se estipula 
que o Estado tem o direito de veto em certas matérias. Entre nós, em 
termos de sociedades cotadas, a existência de uma golden shaw com 
direito de veto limita-se a Portugal Telecom, através de acções de 
categoria especial. Em sociedades não cotadas, o Estado conserva 
igualmente poderes especiais, pelo menos até a alienação das acções 
reservadas a trabalhadores e a pequenos investidores. 

(iii) Limites aos direitos de voto - este mecanismo consiste em 
limitar o direito de voto, directo e indirecto, de um accionista 
individual ou de grupo de accionistas a uma determinada percentagem 
do capital social, independentemente do número de acções ordinárias 
detidas. Trata-se de um mecanismo que é usado em indústrias chave e 
em privatizações, sendo possível encontrar experiências, pelo menos, 
nos Estados Unidos da América, Canadá, Alemanha e Japão. A 
limitação do direito de voto aplica-se indistintamente a todos os 
accionistas, excepto o Estado, e é um mecanismo compatível com a 
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legislação portuguesa. O Estado mantém golden shares desta natureza 
em todas as empresas que não foram totalmente privatizadas, as quais 
se materializam juridicamente pela previsão de limites de voto nos 
decretos-lei de privatização e pela inaplicabilidade dessa limitação ao 
Estado por força .dos artigos 545" 384" nn"3, do Código das 
Sociedades Comerciais. 

Em Portugal, este foi um mecanismo usado nas principais 
operações de privatização concretizadas por disseminação do capital 
em bolsa, pelo que os estatutos da Brisa e da EDP estabelecem que 
nenhum accionista, com excepção do Estado ou de entidades a ele 
equiparadas por lei para esse efeito, em nome próprio ou como 
representante de outro, possam exercer direitos de voto que excedam 5 
por cento da totalidade dos votos correspondentes ao capital social. 
No caso da Portugal Telecom e da Cimpor, esta percentagem eleva-se 
a 10 por cento da totalidade dos direitos de votos. 

(iv) Limites a detenção de acções - trata-se da imposição de 
limites a aquisição e a detenção de acções alem de um determinado 
numero ou de uma dada percentagem do capital social, aplicável a 
qualquer accionista privado ou grupo de accionistas privados, ou 
apenas aplicável a accionistas estrangeiros. Este mecanismo foi muito 
usado na Europa, quer em empresas em processo de privatização, quer 
em empresas de raiz privada, sendo possível encontrar exemplos em 
países como o Reino Unido, a França, a Suécia e a Suíça. Todavia, 
quando a limitação se restringe a detenção de acções por investidores 
não residentes, colocam-se problemas de compatibilização das 
disposições legais ou estatutarias que instituem a limitação com as 
regras de livre concorrência e circulação de capitais a escala da União 
Europeia. 

Entre nós, como já se referiu, o Decreto-Lei n"5194, de 28 de 
Fevereiro, estabeleceu u m .  limite quantitativo a participação de 
entidades estrangeiras no capital das sociedades cujo processo de 
privatização se encontre concluído de 25 por cento, tendo o XIII 
Governo e o Partido Socialista tentado que esta limitação não 



abrangesse os agentes económicos comunitários. Por outro lado, o 
Decreto-Lei nV80193,  de 15 de Novembro, estabeleceu que 
subsequentemente a cada operação de privatização só é legalmente 
admissivel passar a deter mais de I O por cento do capital com direito a 
voto com autorização prévia do Ministro das ~inanças". 

Além disso, nas operações de privatização é usual o decreto-lei 
de privatização estipular que nenhuma entidade, singular ou colectiva, 
pode adquirir mais do que uma dada percentagem do capital social da 
empresa a privatizar - geralmente 5 por cento. 

(V) Formação de núcleos duros - a formação e a formalização, 
em acordo parassocial, de núcleos duros accionistas, desde que 
formados por grupos de accionistas coesos e identificados com 
objectivos comuns e políticas estratégicas comuns para as empresas, 
tem a vantagem de permitir a formação de estruturas accionistas que 
substituem o Estado, permitindo que as empresas continuem a 
beneficiar de estabilidade. Alem disso, este mecanismo pode ser 
utilizado como forma de preservação do controlo accionista em mãos 
nacionais, bem como para a manutenção de influência do Estado na 
tomada das decisões mais importantes. Em França, e mais 
recentemente em Espanha, este foi um mecanismo muitas vezes 
utilizado. Em Portugal, o mecanismo foi ensaiado, na legislatura 
anterior, sem sucesso, na privatização do Banco Portubwês do 
Atlântico. 

A grande dificuldade deste tipo de mecanismos de controlo 
consiste na formação de um grupo de accionistas coeso que possa 
associar-se ao Estado ou substituir o Estado na condução dos destinos 
da empresa. A junção de interesses de accionistas industriais e de 
accionistas financeiros, bem como a conciliação de accionistas 
nacionais e accionistas internacionais, muitas vezes afigura-se mais 
dificil do que a quadratura do círculo. Alem disso, alguns accionistas 

l5 Com esta medida, visa-se, todavia, evitar criar constrangimentos as fases 
subsequentes de privatização e não tanto objectivos duradouros de controlo 
da sociedade privatizada. 



têm dificuldade em celebrar acordos de longo prazo que possam 
manter-se em situações de eventual oferta pública de aquisição com 
premio face ao preço de mercado. É o caso das instituições de 
natureza de instituição financeira que se limitam a gerir activos de 
outros, como sejam as sociedades gestoras de fundos de investimento 
e as sociedades gestoras de fundos de pensões. 

(vi) Outras previsòes estatutarias - várias outras cláusulas 
estatutárias podem conferir ao Estado a manutenção de algum 
controlo remanescente, temporário ou definitivo, nas empresas em 
privatização. E o caso do reforço do quorurn e das maiorias 
necessárias a tomada de certas decisões em assembleias gerais, 
incluindo alterações estatutárias ou decisões sobre fusões ou 
aquisições. Desta forma, o Estado não dispondo de especiais poderes 
de voto consegue influenciar, bloquear ou condicionar as decisões 
importantes dispondo apenas de um reduzido número de acções. 

Uma outra medida possível é a alteração do número de 
membros do conselho de administração. Reduzindo o número de 
lugares aumenta-se o número de direitos de votos necessários para 
obter representação naquele órgão, o que pode fazer reforçar o peso e 
a importância relativa dos membros eleitos pelo accionista Estado. 
Aumentando o número de membros do conselho de administração, 
pelo contrário, diminui o número de direitos de voto necessários para 
fazer eleger um ou vários titulares do órgão executivo da sociedade, o 
que em principio pode também facilitar que o Estado continue 
representado neste órgão com um ou vários membros. Tudo depende 
da posição accionista do Estado em cada caso concreto. 

7. Modalidades de Privatização 

Quando o sector e a empresa estão preparados para a 
privatização, sendo possível contar uma história de sucesso, o 
processo de regulação está estruturado e o posicionamento futuro do 
Estado face a empresa está definido, é necessario organizar o processo 



de venda de acordo com a modalidade de privatização seleccionada. 
Nos próximos parágrafos veremos algumas dessas modalidades e 
tentaremos elencar os principais passos que se colocam em cada uma 
delas. 

Independentemente da modalidade de privatização escolhida, e 
sempre necessário que a sua selecção, assim como a definição da 
quantidade a alienar e das quantidades reservadas a diferentes tipos de 
destinatários sejam definidas por um decreto-lei enquadrador, sendo 
posteriormente os aspectos concretos da parametrização da operação 
em geral concretizados mediante uma ou várias resoluções do 
Conselho de Ministros. De igual modo, seja qual for a modalidade de 
privatizac;iio prevista, a empresa tem de ser avaliada por duas 
entidades pré-qualificadas, em regra bancos de investimento e 
empresas de consultoria constantes de lista elaborada em concurso 
público liderado pela Inspecção-Geral de Finanças. Estas avaliações 
são remetidas ao Tribunal de Contas, e submetidas a parecer por parte 
da Comissão de Acompanhamento das Reprivatizações. Por norma, 
também é solicitado ao Conselho de Administração da sociedade a 
privatizar e a Secção Especializada para as Reprivatizações que 
emitam opinião sobre os valores de avaliação recomendados pelos 
avaliadores profissionais. 

CONCURSO PUBLICO - do ponto de vista da organização do 
processo e a modalidade mais simples. As regras do concurso são 
definidas através de um decreto-lei e de um caderno de encargos, o 
qual deve ser elaborado com muito cuidado de modo a que tanto as 
regras de acesso ao concurso, como as regras e os critérios de selecção 
sejam o mais claras, transparentes e rigorosas possivel. E necessário 
que fique inequívoco quem pode e quem não pode candidatar-se, e 
com base em que critérios se procederá a selecção dos concorrentes ao 
longo das diferentes fases do concurso. Sendo objectivo da fase final 
do concurso a maximização do preço, importa que sejam adoptadas as 
regras que estimulem que o preço final obtido seja o mais elevado 
possivel. Por exemplo, no concurso de privatização do BFE foi 
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concebida uma fase final em que os concorrentes poderiam rever as 
suas ofertas, mas estipulava-se a possibilidade de um dos concorrentes 
ser desde logo declarado vencedor desde que a sua oferta excedesse 
em 10 por cento a segunda melhor. Deste modo, estimulava-se que, 
em todas as fases de licitação, os concorrentes apresentassem preços 
competitivos, sob pena de serem surpreendidos por uma oferta mais 
ousada de um outro concorrente. 

Quando o critério final de determinação do vencedor não é 
exclusivamente o preço de licitação, é importante que o caderno de 
encargos diga claramente que (outros) critérios serão tidos em 
consideração e qual a sua importância relativa, de modo a que os 
concorrentes e o júri saibam inequivocamente quais os objectivos do 
legislador. Assim, por exemplo, na privatização da Tabaqueira e na 
privatização da Quimigal foram declarados vencedores os 
concorrentes que haviam apresentado a segunda oferta de preço mais 
elevada, dado serem as suas propostas que, no entender dos 
respectivos júris, melhor atendiam os objectivos e critérios estipulados 
nos cadernos de encargos. 

Em materia de preparação da informação, para além dos 
relatórios de avaliação 6 necessário preparar um memorando de 
apresentação da empresa, para ser colocado a disposição dos 
potenciais interessados e do público em geral, para além da 
preparação de um conjunto de informaçfies que pela importância que 
podem ter para a empresa devem ser de acesso mais restrito, acessível 
apenas aos interessados que se disponham a pagar uma caução de 
valor relevante, que só será libertada caso seja apresentada oferta 
firme no concurso. Desta forma evita-se que a empresa esteja sujeita 
aos olhares indiscretos de concorrentes, fornecedores, clientes ou 
simples curiosos. 

VFNIIA DIRKI 'A -- a realizaçào de neg6cios públicos por 
negociação directa com outra parte coloca sempre problemas de 
transparência, seja na selecçgo dessa contraparte, seja na determinação 
do preço final de alienação. Dai que a Lci n" 1/90 tenha limitado :I 
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utilização da venda directa as situações em que o interesse nacional ou 
a estratégia definida para o sector o exijam ou a situação económico- 
financeira da empresa o recomende. 

E pois, importante, que a escolha do parceiro privado seja 
consensual, aparecendo como correcta quer aos olhos da 
administraçao e dos principais quadros da empresa, quer na 
perspectiva do mercado e dos analistas nacionais e internacionais. Foi 
isso que aconteceu nos actos de privatização concretizados por este 
Governo por essa via. É também isso que acontecerá, como é 
previsível, com a parceria entre a TAP e a ~ w i s s ~ i ? ~ .  

E também importante que o preço acordado seja transparente e 
correcto, tanto na perspectiva do Estado vendedor e do parceiro 
comprador, como na perspectiva do mercado e dos analistas. Ora, 
tanto na parceria estratégica da Portugal Telecom, como na parceria 
estratégica da EDP, o preço das transacções resultou não da 
negociação de um valor concreto entre o Estado e o privado 
adquirente, mas sim de uma operação subsequente de colocação de 
acções em mercado. Dificilmente se poderia imaginar forma mais 
transparente e consensual de determinação do preço destas operações. 

DISPERSAO E M  MERC'ADO D E  C A P I T A I S  - o método mais 
usado na execução dos Programas de I'rivatizaçòes para 1996197 e 
para 1998/99, foi a dispersão de acçòes c sua cotação em bolsa, 
envolvendo duas componentes: ( i )  uma oferta publica de venda 
destinada a investidores de retalho; e ( i i )  uma colocaçào de acç6es 
junto de investidores institucionais através do chamado método de 
hook-huilding. 

Quando se trata da primeira vez que o capital da empresa é 
sujeito a uma operação de dispersão, é usual dizer-se que se está na 
presença de uma qf>t~a  puhlic~a inicial, ou mais comummente de uma 
IPO - iniciais da expressão anglo-saxónica initiul puhlic qffi~ring. 

'" O XIII Govcrno cclcbroii tambcm acordos dc vcnda dirccta no caso da C'NP c 
da Setcnavc. todavia. ncatcs casos. n cscolha do parceiro. para além dc scr 
tainb6rii coiiacnsuul. r ~ w l t a  dc op<cic\ toniadua aiiicriorinciiic. 
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Tratando-se de uma segunda ou ulterior fase de disseminação do 
capital da empresa diz-se que se trata de uma oferta secundária ou 
secundarv @v-ing. 

O hook-huilding é a expressão pela qual se designa o processo 
de registo e anotação de intenções de compra, na sequència de 
apresentações da empresa e de um processo de engajamento de 
investidores institucionais por parte dos bancos integrantes do 
sindicato de colocação. Na proximidade imediata de uma operação de 
privatização a administração da empresa percorre quase o mundo 
inteiro procurando efectuar o maior número possível de apresentações 
colectivas e individuais a investidores tidos por desejáveis, a que se 
segue um esforço argumentativo adicional por parte dos bancos 
colocadores, visando que os investidores exprimam intenções de 
compra a preços o mais favoráveis possível. O conjunto das intenções 
de compra assim reunidas constitui o livro (book). 

É com base na informação constante neste livro que o Estado, 
após negociação com os bancos líderes do sindicato de colocação, 
determina o preço e procede a alocação de acções aos diferentes 
investidores. Durante o período de construção do livro, as intenções de 
compra dos investidores em termos de preço e a quantidade são 
apenas desígnios não constituindo intenções firmes de compra, tendo 
de ser confirmadas subsequentemente a fixação final do preço. Se o 
preço que pretende obter não tiver sustentação nas intenções de 
compra registadas no livro, o Governo pode ser obrigado a reduzir o 
preço ou a reduzir a dimensão da oferta institucional ou mesmo da 
oferta global, em alternativa a um eventual adiamento da oferta. 

No processo de alocação, em regra, são preferencialmente 
atendidas (i) as ordens de investidores de maior qualidade, isto é, com 
perfil de investimento estável a mais longo prazo, por exemplo os 
fundos de pensões, (ii) os investidores que manifestam menos 
sensibilidade ao preço e são também, por norma, privilegiadas (iii) as 
ordens que mais cedo são carreadas para o livro e que são mantidas 
inalteradas ate ao final. No processo de alocação procura-se, também, 
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na medida do possível, distinguir (iv) as ordens em que os montantes 
pedidos são genuínos das ordens que se encontram inflacionadas para 
posicionamento para rateio, tentando antever-se qual é o montante 
efectivamente desejado para investimento duradouro. 

A diferença ao nível da execução entre as IPO e as secundary 
qffi.rings reside, fundamentalmente, na dificuldade acrescida que as 
primeiras apresentam para a fixação do preço. Enquanto que no 
segundo caso já há acções da empresa cotadas, pelo que todos os dias 
o mercado se pronuncia sobre o valor da empresa, no caso das IPO o 
Estado e os intermediários financeiros que o auxiliam no processo de 
colocação de acções têm de se limitar aos valores dos relatórios 
técnicos das avaliações, ao valor de empresas comparáveis e ao livro 
de registo de intenções de compra. Aliás, se, como acontece entre nós, 
por razões legais, compreensíveis na perspectiva de defesa dos 
interesses dos investidores particulares, for necessário definir um 
intervalo de preços admissiveis previamente ao inicio do período de 
registo de intenções de compra em oferta pública de venda, nem 
sequer é possível contar com a informação completa do livro, dado 
que este ainda não se encontra construído. Neste caso, a informação 
sobre as intenções de compra é mais rudimentar, limitando-se ao 
chamado relatório de pré-marketing, que não é mais do que um 
conjunto de indicações preliminares quanto ao posicionamento dos 
principais investidores institucionais face ao activo em privatização. 

Do ponto de vista da mobilização dos investidores, as IPO são 
mais apelativas do que as secondary offerings, dado que a perspectiva 
de colocação a desconto naquelas operações é muito maior do que nas 
outras operações. 

A oferta destinada a investidores institucionais e a oferta 
pública de venda não deixam de ter entre si uma certa interactividade. 
Com efeito, sendo os investidores de retalho price takers enquanto os 
investidores institucionais que concorrem para a formação do livro são 
price makers, a existência de uma forte procura no mercado de retalho 
não deixa de criar tensão entre a oferta de retalho e a oferta 
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institucional, criando junto dos investidores institucionais uma 
percepção de escassez que beneficia o preço, maximiza as receitas do 
Estado e encoraja um bom comportamento das acções após a 
operação. 

Em termos de execução do processo, a dispersão de acções em 
bolsa é muito mais exigente do que o concurso público ou a venda 
directa, dado tratar-se de um processo mais sofisticado, composto de 
múltiplas tarefas encadeadas cuja execução atempada é critica para o 
sucesso da operação no prazo desejado. Em Portugal, o Governo 
assumiu a responsabilidade directa pela condução do processo, através 
da Secretaria de Estado do Tesouro e das Finanças, competindo-lhe 
coordenar a operação, contando com o apoio de varias equipas de 
profissionais onde se incluem os bancos avaliadores, os bancos 
coordenadores globais do sindicato de colocação das acções, 
advogados nacionais e estrangeiros, profissionais de relações públicas, 
a Secção Especializada para as Reprivatizações e, sobretudo, a 
empresa objecto de privatização. 

Entre as tarefas mais importantes que há que executar no 
âmbito de uma operação desta natureza, contam-se as seguintes: 

- preparação do prospecto requerido para a oferta pública 
destinada ao mercado de retalho nacional e dos prospectos 
internacionais destinados ao enquadramento da oferta internacional 
dirigida a investidores estrangeiros, assim como da demais 
documentação legal destinada aos registos da operação nas diferentes 
jurisdições aplicáveis27, precedida de um processo de due diligente e 
de auditoria destinado a inventariação de todas as situações actuais ou 
contingentes que deva ser do conhecimento dos investidores para que 

'' Algumas das acçòes privatizadas são também cotadas em bolsas estrangeiras. 
É o caso da Portugal Taelecom e da EDP que se encontram igualmente 
cotadas em Nova Iorque, pelo que simultaneamente com a operação de 
privatizaçao há lugar a emissão de american depositary receipts (ADR), que 
são certificados representativos da propriedade de um determinado número 
de acçòes subjacentes que se encontram depositadas junto de um 
intermediario financeiro depositário nacional. 
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possam formular um correcto juízo de valor sobre o investimento que 
Ihes é proposto; 

- preparação das acções de marketing, seja a história da 
empresa e o investment case para efeito de reuniões de analistas e 
acções no âmbito do road show, seja para efeitos de publicitação da 
operação na televisão e outros meios de comunicação social; 

- acompanhamento das acções de divulgação internacional da 
operação, da construção do livro e da evolução das intenções de 
compra no âmbito da oferta destinada ao retalho; 

- definição da estrutura da oferta, em termos de divisão das 
acções a colocar entre a oferta de retalho e a oferta destinada a 
investidores institucionais, assim como ao nível dos diferentes 
segmentos da oferta de retalho; 

-determinação do preço bricing) e da alocação das acções. 
As tarefas da operação de privatização não terminam, no 

entanto, com o pricing e a alocação das acções. É preciso acompanhar 
o comportamento das acções no período de estabilização que se lhe 
segue, o chamado período de afiermarket. Na perspectiva do Governo 
é desejável que o preço em mercado secundário não estabilize abaixo 
do valor da operação, nem se situe excessivamente acima deste. Se se 
verificar a primeira situação, provavelmente existirão investidores 
insatisfeitos com a operação que tenderão a não dar ordens de compra 
em próximas operações, além de que dificilmente será exercido a 
totalidade do greenshoe, pelo que não será colocada a totalidade das 
acções em ~ f e r t a * ~ .  Se se verificar a segunda situação, poderá ficar a 
sensação politicamente incómoda de que teria sido possível obter um 
preço melhor. 

2R Greenshoe é um jargão técnico anglo-saxónico que designa uma opção de 
compra de uma quantidade adicional de acções que e conferida pelo oferente 
ao sindicato colocador das acções ou a alguns dos seus membros. a qual por 
norma podc ser exercida no prazo de 30 dias após a operação. 
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8. As operações de Privatização finalizadas até Julho de 1999 

No presente ponto elencaremos e caracterizaremos as 
operações de privatização que culminaram com actos de venda de 
acções, ocorridos desde Outubro de 1995 até meados de Julho de 
199929, não se englobando nesta descrição todos os actos de 
preparação de empresas e sectores de actividade tendo em vista a 
realização próxima de acçòes desta natureza. 

As OPERAÇÒES REALIZADAS E AS RECEITAS OBTIDAS - 
Desde 1996, concretizaram-se as 29 operações de privatização a que 
se refere a tabela que se segue, envolvendo directamente um total de 
18 empresas3'. 0 s  sectores de actividade económica abrangidos foram 
vários: petroquimica, telecomunicações, banca, cimentos, indústria 
química, tabaco, indústria agro-alimentar, construção e reparação 
naval, siderurgia, papel e pasta do papel. 

Obtendo um encaixe global de 2 55 1 milhões de contos até 12 
Julho de 1 9 9 9 ~ ' ,  e de 2 116 milhões de contos até ao final de 1998, 
foram largamente excedidos os valores previstos nos Programas de 
Privatização e nos Relatórios do Orçamento do Estado. Além disso, 
em pouco mais de 3 anos foi obtido quase o dobro do encaixe 
arrecadado pelos governos anteriores em 7 anos de privatizações, 
durante os quais foi privatizado o sector segurador e a quase totalidade 
do sector bancário. Do total do encaixe contabilizado nas 
privatizações do XIII Governo 143 milhòes de contos respeitam a 
aumentos de capital - pelo que foram percebidos pelas próprias 
empresas privatizadas, no caso a Portugal Telecom - que comparam 

29 Em concreto, o presente texto foi acabado de redigir em 12 de Julho de 1999, 
pelo que apenas engloba informação disponível ate esta data. 

30 Não dispomos de dados quanto ao número de empresas e participações 
accionistas que terão sido indirectamente privatizadas. Estima-se, todavia, 
que esse número ultrapasse as 5 centenas de empresas. 

3 1 O qual pode ser elevado até para 2268 milhões de contos se vier a ser 
exercido na íntegra o greenshoe da PT - 4- Fase. 



com uma cifra de 1 12 milhões de contos que teve idêntico destino nos 
7 anos antecedentes. 

As estimativas de encaixe do Programa de Privatizações para 
1996 eram de 380 milhões de contos, tendo esse valor sido largamente 
ultrapassado, fixando-se em 474 milhões de contos, o que representa 
quase mais 25 por cento que o previsto. A evolução positiva do índice 
de cotações e a concorrência que foi possivel gerar nos concursos de 
privatizaçiio do BFE e da Tabaqueira explicam este resultado. No ano 
seguinte o encaixe previsto (41 0 milhões de contos) foi uma vez mais 
excedido, desta vez em 112 por cento. Novamente a evolução mais 
positiva do que o antecipado das cotações em bolsa explica este 
superavit, não só porque permitiu colocar acções a preço mais elevado 
do que o previsível, mas também porque tomou possivel aumentar a 
dimensão de algumas operações. 

Em 1998, o encaixe previsto era de 400 milhões de contos, e o 
encaixe realizado foi de 772 milhões de contos, sendo desta feita a 
feliz calendarização das operações - que permitiu colocar as acções da 
EDP e da Cimpor numa fase de comportamento ainda positivo dos 
índices de acções - que explica em grande medida o resultado 
alcançado. A calendarização das operações foi igualmente feliz no 
caso da Brisa, dado que, apesar de ocorrer numa fase de alguma 
instabilidade dos mercados accionistas, pelas características próprias 
da empresa as suas acções puderam beneficiar de elevada procura, e 
contribuir para a retoma da confiança no mercado por parte de muitos 
agentes economicos. No total, entre 1996 e 1998, previram-se receitas 
globais de 1 190 milhões de contos e alcançaram-se 2 116 milhões de 
contos, ou seja, 78 por cento mais do que o previsto. 

Comparando com as receitas obtidas pelos governos anteriores 
com o encaixe decorrente das privatizações do XIII Governo - ver 
Gráfico junto - este Governo conseguiu em apenas dois anos - 1996 e 
1997 - superar o encaixe obtido pelos governos anteriores em 7 anos 
de privatizações. 
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Quadro 1.3. Operações de Privatização Realizadas 1996lJulho 1999 
Operado de Modalidade de N' Ordens N* de Accaes Encaixe 
P r i v a t l r q i o  Data Pr Iva tua~Jo ( I )  em OPV  colocada^ (2) Total (MC) (31 

I 996 
Companhia Nacional dc Pcrroquimica - I' Fase 24-Abr-96 V D  11.3X5.000 12,666 
Portugal Tclccom - 2'Fase I l -Jun-96 OPV+OI 129 h53 41 300.000 14h.384 
Banco dc Fomcnto c Exrcnor - 2' Faie 2X-Ago-96 CP 52.000.000 135,980 
Cimpor - 2' Faw 15-Oui-96 OPV+OI 95 913 37 X00.000 11 5.531 
Companhia Nmonal  dc Pclroquim~ca - 2' Faic IX-Oul-96 OPV H 115000 0.127 
Banco Totta & Açores - U l rma Faic 19-Nov-96 OPV+OI 1 9 5 2  7.929 471 20.502 
Tabaqucird - I' Faw 19-Dcr-9h CP 6 500.000 33.150 
Agroquiw - Agroquim~cos 23-Dcz-96 OPV 95 100000 0.040 
Banco Comercial dos Açorci - I' Faw 02-Jul-96 CP 5 040.000 8.250 
Banco Comcrctal dos Açorc~ - 2' Fase 09-Dez-96 OPV 1.440 900.000 0.9 14 

Total 1996 213.061 163.069.471 473.544 

1997 
B F t  - 3 'Fdic 07-Fcv-97 OPV 4 048 2.796 900 5.635 
FDP - I' Fasc l 6-Jun-97 OPV+OI 1 231 609 179.960.000 391.471 
SN-Longo\ - 2' Faw 04-Ago-97 OPV 31 1.000000 0.464 
I.usosidcr - 2' Fase 23-Jul-97 OPV 72 39.320 0.59 1 
Qumigal - I' Fase 29-Ago-97 CP 30.605.454 X.141 
Portu!&al Tclccom - 3? Faw 0 9 - ~ u t - 9 7  OPV+OI+VDE 3 3 ~  509 49.400.000 365.677 
BRISA - I' Fase 24-Nov-97 OPV+OI 756 603 21.000.000 911.199 

Tokl1997 - 2.330.872 281.801.674 870,184 

Total 1996-1997 2.573.933 447.871.145 1.343,729 

1998 
Clmpor - 3' F u c  
EDP- 2' Fdie 
EDP - 3-ax 
BRISA - 2' Fasc 
Oumtgal - 2' Fdrc 
Sctcnave 

18-Mai-98 OPV+OI 1.053 806 21.000 000 131.290 
09-Jun-9X VDE 13 500000 51,050 
29-Jun-98 OPV+OI 1 498 250 103 17X 880 430.500 

09-Nov-98 OPV+OI 204 745 I X 600 000 150.395 
31-JuI-9X OPV 6X 3.400 6Oh 0.890 

22-Abr-9H V D  2 000.000 2.000 
Total I998 2.756869 161.679.486 773.125 

Total 19961998 5.330.802 609.550.631 2.1 16,854 

I 999 
Cdrboli\ 
Soporccl 
Companhia dc Papcl do Prsdo - I' Fasc 
Brha - 1' F'sic 
Fdpajal 
Parlucal Tclccom - 4' Faw 

Total IYYY (oté Julho) .iY8.104 61.084.727 4.13,Y85 

Total 1996Julho 1999 5.728.906 670.635.358 2.550.838 

Fonte: SETF e BVL 
Obs.: ( I )  OPV oferta publica de venda; 01 oferta a investidores institucionais; CP -- concurso 
público; VDE - venda directa a parceiros estrategicos; VD - venda directa; OPS - oferta pública de 
subscrição relativa a um aumento de capital; (2) Inclui acções reservadas para Bonus Share; Não inclui 
as acções que eventualmente venham a ser colocadas pelo exercicio do greenshoe na 4" fase de 
privatizaçào da Portugal Telecom; (3) Valores em milhões de contos. líquidos de descontos para 
trabalhadores e pequenos subscrit«res e emigrantes e ilíquidos de descontos de pronto pagamento e de 
comissões. 



Estes números expressam uma decisão política de 
intensificação e aceleração das privatizações, enquanto uma das 
principais transformações estruturais da economia portuguesa dos 
últimos 20 anos, por ventura só comparável a adesão a Comunidade 
Económica Europeia. Além disso, denotam uma excelente gestão da 
capacidade de absorção dos mercados financeiros nacional e 
internacional, e uma efectiva defesa dos interesses patrimoniais do 
Estado 

Critico 1.2. Evoluqão das Receitas de Privatização - 1989lJulho I999 

Em termos de grandes operações de privatização, é também 
notório que foi desde 1996 que se concretizaram as maiores operações 
de privatização O gráfico que se segue exibe as 17 maiores operações 
de privatização realizadas em Portugal - isto é, aquelas que 
apresentaram encaixe superior a 50 milhões de contos -, das quais 12 
(ie, quase 314) tiveram lugar após 1996 
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Gráfico 1.3. Principais Operações de Privatização 198911999 (Julho) 

4 a 

Fonte: GAFEEP: SETF. 

Em termos de modalidades de privatização, desde 1996 
registaram-se 4 operações de venda directa (VD), das quais duas 
respeitam as vendas directas no âmbito de parcerias estratégicas 
(VDE), no caso a EDP e a PT, e 7 concursos públicos, sendo as 
demais operações de dispersão no mercado de capitais nacional e nos 
mercados internacionais (em 12 casos) ou de dispersão de acções 
exclusivamente em mercado nacional através de OPV reservada a 
trabalhadores e a investidores de retalho nacionais (em 7 situações). 
Em apenas um caso - a quarta fase de privatização da Portugal 
Telecom - se registou, também, um aumento de capital por oferta 
pública de subscrição (OPS). A parte substancial das receitas (89 por 
cento) foram obtidas através de operações que combinaram ofertas 
públicas de venda destinadas ao mercado de retalho nacional, com 
ofertas destinadas a colocação de acções junto de investidores 
institucionais nacionais e estrangeiros (OPV + 01). A segunda 
modalidade de privatização mais geradora de receitas foi o concurso 
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publico, através do qual se gerou cerca de 8 por cento do montante 
global. 

Gráfico 1.4. Receitas por Modalidade de Privatizaqão 

Ponte SETE' 

H A PARI I C I P A ~ Ã O  IX)S T I M ~ A I , I  IAI)OIIIIS I :  IIOS PIQI 11 ,N( 
I ~ v r r s m o ~ ~ s  - O número total de ordens em OPV destinadas ao 
mercado de retalho nacional - isto é, reservadas a trabalhadores, 
pequenos subscritores, emigrantes, obrigacionistas e público em geral 
- atingiu a impressionante cifra de 5 728 906 ordens Só no IPO da 
EDP registaram-se mais de 1,2 milhões de ordens. 

O quadro seguinte, permite também ver que no periodo 
1996lJulho de 1999, a procura global em OPV de privatização de 
acções excedeu 4 3 3  vezes a oferta disponível1 Neste particular, 
destacam-se as ofertas de privatização da Portugal Telecom - 3 T a s e  e 
Cimpor - 3" Fase, cujo rácio de cobertura do número de acções 
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vendidas pelo número de acções procuradas ascende a 133 vezes e a 
148 vezes, respectivamente. 

Quadro 1.4. Participação dos Investidores de Retalho 

THASAI.HAD<>Ri.\ PFQ. SUUSCRITl>Hf.S F TMIGR. T<>TAI. <>IV 

Y. P ~ ~ Y I I  PI(E./ I. PIIXYT. Prn.1 V P~MYT. P.IX.1 Y* Al.l".I"U" 

Ordrn. Quinl.  Ffecl. Ordens Quint. Efrrf. Ordcni W m l ,  Ffccrrt. T n l i l  R#r. 

1% 

Poniipai ~ c l r u r n  - ? t a a  I Y ~ V ?  P ~ V I X I ~ I  1.7 ? (v51  2h251 ~211 5.1 1 2 ~ 6 5 1  V7150h10 7.1 8InRO 11s 

impiv - ?' kaw 1 ?1K1 U044lXl 1.4 84078 01 589 760 4.9 V5 VI 1 79 806 183 4.0 81579 305 

NP - 2. t a r i  I IIXI I .ll O <IMO 1.0 R 115000 1.0 0 O 

I1 T w a  & A$im. - UII bsw 2 V68 1 156 9?0 1.8 I1 5111 7928 2XO 11.2 I 5  V52 I 1804 100 0.4 13 h57 10 

A p q w a  - A p r w p m u n  1V IlXI?IYI ?SI 50 145000 2 V  v5 245 ?(H1 2.5 57 O 

I l a n c i c a m  A(rn.5 - ?Pau' R20 R01 770 1 11 020 i V 4 5 7 0 4 . 1  1440 l l V 9 1 4 0 1 . 3  h lV  51 

Tnfd I996 2J.523 9.95J.VI 1.6 1%111 98.J20.490 5.4 24J.IMI 189.92LOJJ $8 181.998 487 

I W 7  

Iif'l - 1' kd* i h14 854 I90  1.1 2414 I l h S 3 R l  1.0 404R 2 h I V 7 M l  1.2 4 lm2 7 

I D P - 1 . b n a  18120 13111 17% 5.V 110164 1417Ri42Y)  27.4 1231 fdW 3 M I Y 5 N I I 7 J  17.1 772584 2207 

SN-L<n@h - I baw 5 12 1111 1.0 26 47 2lKl I .U I I  SV2W 1.11 I 1  1 

Lu~iwidrr ?. b n u  J í  11140 1.0 17 8 0811 1 .O 72 N 1 ? 0  1.0 72 1 

P<miiyal Telcrwn - 1' hu. 10154 11764?Ml 4.4 2?VXIh ' JD l I?  4811 12.2 I J R W J  2311907520 23.5 261 799 641 

IlRISA - I'l'nw I R10 I hV48lO 1.9 450102 4?7V!h130 41.4 756MIJ 1557 l V 7 V O  111.4 345859 71V 

T o m  I997 S1.484 49.887.885 5.0 I. IJb759 2.Wb.294120 27.0 LJJO.872 J.400.JII.925 42.0 I.JR4.J45 3375 

I W I I  

I in>p<r - 1. k a a  1 300 V71 425 1.1 581 1188 518 1OR5I I  49.3 I I153 XIH I YI845R 2W 148.2 461 110 751 

I OP 1' b a r  I7778 '.I VMIl lVl 5.2 7 V R i l l  i l70231O25 2V.1 14UX2VI I 5 3 6 9 I I U Y l  52.5 R17 391 1517 

HRISA 2. -bar .  I nll 076 81KI 1.8 I58 195 14 I02 IXHl 11.7 2114 745 160 70402í 18.4 I J ?  IR1 539 

Outrntwl - 2 ' k w  O 26 TI11 1 .I1 h2 117 9lKl 1.0 00 404 300 1 .O OR O 

Tmd I997 10.751 13.668.775 5.0 1.U8.457 1.7R3.082.275 J0.8 2.75b.8li9 $.622.SOJ.625 b1,6 I.4JO.9U I 8 M  

I P W  

% m e !  i i I 197 1h5 400 1 .0 - 251411 1 0 7 7 4 8 5 0 Y . I  2 63 

IHRISA 1. .  baw I hW1 1 104 V15 5.0 l % O W  IIRYVI 850 31.1 26hwi7  37hY25075 SR.2 266W7 5hV 

P i?n i im T d a < m  - 4 ' h x  V765 i hlV050 3 h hX( IV  26746400 6.7 106051 61hWMMl  8 1  74229 131 

T<N.lI9991.41IJ~Iho) 11.82 4 . 4 2  5 I I L b l 8  145.7J&2IO I&# J9hl04 47I.JPI.I25 27.4 jbl.579 9bJ 

Ta1.l IVWJJulho IW 100.611 88.4I9.6II 4.0 3.3P4.043 4.033.431.13S 1 3 9  I.7ZO.POh l l b U . I l 6 . 7 0 0  43.3 3.39.880 7.833 

Fonte: BVL 
Obs: ( I )  A tranche de trabalhadores foi extensiva a colaboradores. Inclui-se aqui a operaçào total, sem 
dissociar a pane de pnvatizaçào, em que foi oferente a Partest, da parte em que foi oferente a AWPP. 

Mesmo que consideremos que alguns accionistas possam ter 
solicitado mais acções do que as efectivamente desejadas, não parece 
haver dúvidas sobre a enorme expansão da base accionista do mercado 
de capitais nacional, ajudando a criar a massa critica necessária que, 
se bem aproveitada, permitirá manter no nosso Pais um espaço vivo e 
cada vez mais desenvolvido e competitivo de intermediação 
financeira. 

Se dúvidas ainda subsistirem sobre esta realidade, atente-se, 
por exemplo, no número de accionistas portugueses da EDP, 



verificando-se que o mesmo equivale a 8 por cento da população 
portuguesa. A segunda fase de privatização da EDP foi, neste 
particular, a maior operação de sempre, ultrapassando os 817 mil 
accionistas nacionais, e fixando-se a um nível superior ao do próprio 
IPO que havia sido já da ordem dos 772 mil accionistas 

- 
Grático 1.5. Repartiçáo por Segmentos das Acções Colocadas 

gP<rG++v 5 ' 0% 20% 40% 60% 80% 100% 
8' 

c." 
$' (Distribuição das Acções Colocadas) 

se ,c$ 
PC 

1 ETrabalhadores .P. Subs. Emig. ORestante Retalho 0011 H01N I 

Estes números não têm comparação com a realidade das 
operações de privatização ate 1995, e tornam-se gigantescos quando 
comparados com o número de accionistas resultantes das primeiras 
OPV de privatização realizadas 13 945, na Unicer, e 40 739, na 1" 
Fase do BTA 

A solidez da procura doméstica, particularmente do segmento 
do retalho, permitiu ao Governo ir sucessivamente reforçando a 
componente nacional das operações, e privilegiando a dispersão das 
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acções pelos portfólios dos pequenos investidores, como se pode 
constatar pela análise do Gráfico que se segue. 

Em termos relativos, a operação de privatização com a maior 
componente doméstica (retalho e institucional) foi a 3 V a s e  de 
privatização da EDP, enquanto que a ultima fase do Banco Totta & 
Açores apresentou o menor peso da componente nacional. 

INCENTIVOS AO RETALHO - Em matéria de incentivos, tanto 
os trabalhadores da empresa como os pequenos subscritores e os 
emigrantes beneficiaram de descontos sobre o preço de venda aos 
investidores em geral e aos investidores institucionais, tendo todavia 
em contrapartida um período de imobilização das acções. A medida 
que o processo de privatizações foi avançando foi possível reduzir o 
valor percentual do desconto, tendo-se reduzido desde uma 
percentagem de 10 por cento até uma percentagem de 3 por cento. 
Simultaneamente, este Governo optou por reduzir o período de 
indisponibilidade, adoptando em contrapartida incentivos tendentes a 
manutenção por vontade própria dos investidores das acções por 
períodos mais longos. Assim, desde a l 3  fase de privatização da EDP 
passou a incluir-se nas ofertas um "honus share" que mais não é do 
que um bónus, pago em acções, concedido aos investidores que 
mantenham a sua titularidade durante um período específico 
(usualmente um ano). Entre nós adoptou-se ainda o incentivo da 
alocação prioritaria de acções aos investidores que mais cedo 
manifestem as suas intenções de compra, o que tendo a vantagem de 
permitir ao oferente estruturar a dimensão final da oferta de retalho 
com um maior conhecimento da procura, também estimula - ainda 
que modestamente - os destinatários da oferta. Em alguns casos, os 
trabalhadores beneficiaram ainda de um número mínimo de acções 
garantidas. 

Em termos de beneficios fiscais, quer os trabalhadores quer os 
particulares subscritores de acções em processo de privatização 
acedem, ate certos limites de aquisição, a beneficios fiscais, ao nível 
do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, alem de que o 
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imposto incidente sobre os dividendos distribuídos por sociedades 
privatizadas é atenuado durante um período de 5 anos após a 
conclusão da privatização da empresa. Além disso, o imposto 
incidente sobre os dividendos e reduzido pelo facto da sociedade 
privatizada ser ou passar a ser cotada em bolsa. 

Quadro 1.5. Estrutura de Incentivos Não Fiscais a Trabalhadores e 
Pequenos Subscritores 

TRABALHADORES PEQUENOS SlJWRlTORFS 

üesc. P. Pag. Período Bnnr*, Derr. P. Pag. Período &>nu.\ 

(U) (%) Indispo. Share (%) (%) Indispo. Shore 

19% 
Ponugl  'I elecom - Zd Fase 10 10 h m s e s  - 10 htn'ses - 

C'impr - 2 V a e  10 l n  bmeses - 1 O - h m s e s  - 

Banco Tona & Açores - IJltinra Fase 1 O 10 h m s e s  - 1 O - h mses - 

-- 

1997 
F.DP - I' Fase 
PoniigI I elecom - Fase 
BRISA - l u  Fa.w 

h h 7 mses l i25 h - 3 iirscs 1.25 
7 1 7 rmses l i 2 5  1 - 7 rirses 1j25 
3 i nrses l i 2 5  3 - 7 nrws  l i 3  

19% 
('impor - 3Vae 1 7 7 imses 1/25 7 - 7 nrscs 1/25 

EDP - 7' Fase 7 7 7 mses  1/25 i 7 rieses 1 2 5  
BKISA -2' Fase 5 5 3 imses li25 5 - 7 rm% 1/25 

RKISA - 3s Fase 
Ponupl  Telecont - 4' Fase 

7 7 7 mses  1/25 3 - 3 iirsea 1/25 
7 7 3 meses 1/25 1 - 3 i r s e s  1115 

Para os trabalhadores foi ainda adoptado o incentivo da 
possibilidade de pagamento a prestações sem juros, em alternativa a 
um desconto adicional de pronto pagamento. O pagamento a 
prestações alavanca a capacidade de investimento, bem como a 
respectiva rendibilidade, permitindo antever um elevado dividend 
yield pelo menos durante o primeiro ano do investimento. Foi 
adicionalmente revista a regulamentação dos fundos de investimento 
criados por trabalhadores, através do Decreto-Lei n961197, de 20 de 
Dezembro, visando criar condições adequadas para o possível 
surgimento de um instrumento inovador e que se antevia reunir as 
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características específicas eficazes para a aglutinação dos interesses 
dos trabalhadores na própria sociedade a privatizar. 

Em outros países adoptaram-se, em algumas operações de 
privatização, incentivos governamentais que visam a protecção do 
investimento: os chamados cash hack guarantee. Trata-se de garantir 
o valor do investimento, ou pelo menos parte do valor do 
investimento, ao fim de um determinado período, acautelando assim 
temporariamente o património dos investidores de retalho, tanto de 
erros de sobreestimação do preço adequado para a operação de 
privatização, como do risco de evoluções dos índices de mercado 
afectarem negativamente a cotação da empresa privatizada. Este tipo 
de incentivos não só apresenta custos elevados, dado que exige a 
contratação de instrumentos de cobertura de risco, como pode induzir 
os investidores na perigosa convicção de que o mercado accionista 
não apresenta risco. Além disso, quando existe confiança dos 
investidores no Estado oferente, a sua capacidade de incentivo parece 
modesta. Daí que estes mecanismos nunca tenham sido adoptados 
pelo Governo português32. 

APLICAÇÃO DAS RECEITAS DAS PRIVATIZAÇOES - A 
execução dos Programas de Privatizações, entre 1996 e 1998, permitiu 
canalizar 12 17 milhões de contos para redução de dívida pública, o 
que representa mais do dobro do valor que nos 7 anos antecedentes 
havia sido aplicado com idêntico fim (595 milhões de contos). Só no 
ano de 1997 foram canalizados mais recursos para o abate a dívida 
pública (635 milhões de contos) do que durante todo o período de 
execução de privatizações pelos governos anteriores. Aliás, o ano de 
1997 foi particularmente importante nesta matéria, tendo sido possível 
reduzir 5,6 por cento da dívida pública existente, o que representou 
um esforço de redução da ordem dos 3,6 por cento do PIB. 

" Alguns Bancos, contudo, no âmbito do livre e normal exercício da sua 
actividade comercial e concorrencial conceberam, em certas privatizações, 
linhas de crédito protegido, que no fundo têm implícito um incentivo desta 
natureza. 



Em termos de esforço relativo face ao valor global das receitas 
de privatização, também os últimos anos denotam um maior esforço 
de canalização de receitas para a amortização de dívida publica. 
porquanto entre 1996 e 1998 o montante das receitas aplicadas ein 
redução da dívida pública representa 58 por cento das receitas totais 
de privatização e 71 por cento das receitas do FRDP, enquanto nos 7 
anos anteriores estes valores se cifravam em, respectivamente. 33 c 7 1 
por cento. 

Gráfico 1.6. Receitas de Privatiração aplicadqas em amortizaqiáo de 
Dívida Pública 

Valorização das Empresas Privatizadas - A valorização das 
empresas privatizadas, se aferida pela evolução das cotações das 
sociedades privatizadas cotadas foi um facto inequivoco Se 
considerarmos as cotações de bolsa registadas no dia 3 l de Maio de 
1999, e compararmos o valor da capitalização bolsista das empresas 
privatizadas desde 1996, acrescida do valor actual dos dividendos 
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entretanto distribuídos, com o encaixe recebido pelo Estado nas 
sucessivas operaçòes constata-se uma valorização da ordem dos 36,2 
por cento - ver quadro seguinte. Se calcularmos o prazo médio 
ponderado desde a data de realização de cada uma dessas operações e 
o confrontarmos com a valorização registada obtemos uma 
rendibilidade média anual da ordem dos 23,4 por cento33. Este valor 
denota, não só uma adequada remuneração dos accionistas que 
acorreram as operações de privatização, como comprova que em 
média o pricing fixado pelo Governo foi correcto e justo. 

Quadro 1.6. Rendibilidade das Acções Privatizadas dispersas em Bolsa 
Operação Encaixe Cotação Capt. Ganho de Dividendos V A  dos 

de Total (Euros) Bolsista Capital 4cumulado! Div. Acum. 
Privatização (MC)  31-Mai-99 (MC)  ( M C )  (MC)  ( M C ) ( I )  

Portugal Telecom - 2% 3* Fase 512.1 43.00 781.9 269.8 34,6 35.3 
Cimpor - e 3Vase 
EDP - I \  e 36 Fase 
Brisa - I-. 2" e3" Fase 

Praw Médio Ponderado do Investimento (anos) (2) 1,473 
Rendibilidade Total 36.2% 

Rendibilidade Média Anual 23,4% 

Obs.: ( I  ) Capitalizados desde a data de pagamento ate 3 1 de Maio de 1999 a taxa de 3 por cento ao ano; 
(2) Prazo de cada operação de privatização ponderado pelo peso respectivo no encaixe total. 

O Gráfico que se segue34, confrontando números índices que 
reflectem a cotação em bolsa das sociedades privatizadas, assim como 
do índice PSI 20 é possível constatar que as sociedades privatizadas 
apresentaram uma tendência de valorização, em geral, consentânea 
com o comportamento do mercado bolsista português, devendo ter-se 

33 Claro está que para os pequenos accionistas e para os trabalhadores, por força 
dos descontos e incentivos recebidos, a valorização percebida excede 
significativamente este valor, o qual varia em função da situação fiscal de 
cada um e do tempo de manutenção do investimento. 

34 Na construção deste gráfico utilizou-se a técnica descrita na nota ng 13, sendo 
desta feita a base reportada a 3 1 de Maio de 1999. 
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presente que a rendibilidade contabilizada pelos investidores deve ser 
ainda acrescida pelos dividendos entretanto distribuídos 

Gráfico 1.7. Comportamento em Bolsa das priricipais aqóes 
Privatizadas desde 1995 

- PSI-20 

- CIMPOR - BRISA 

- EDP - PT 

Fonte SIII3,BV1, 

9. Breve balanço dos resultados obtidos 

Quando o XIII Governo tomou posse deparavam-se-lhe alguns 
objectivos para cujo cumprimento a correcta programação e a 
execução de um plano de privatizações muito poderia contribuir 

Desde logo, tratando-se de um Governo da área política da 
usualmente denominada esquerda úemocrátrca, e estando desde 
meados da década de oitenta fora do poder executivo, o Governo tinha 
de dar mostras de respeito pelas regras de funcionamento da economia 
de mercado, e em particular daquelas que são específicas do mercado 
de capitais, além de que tinha de convencer estes mesmos mercados e 
o eleitorado de que dispunha de quadros capazes de exercer o poder 
com eficácia e eficiência, superando em capacidade intelectual, 
empenhamento e imaginação aquilo que eventualmente lhe faltasse 
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em termos de experiência governativa recente. Além do mais, a 
situação herdada em matéria de credibilidade nacional e internacional 
do processo de privatizações e do respeito pelos mercados financeiros 
não era a melhor, encontrando-se ainda seriamente abalada na ressaca 
do denominado caso Totta. 

O Governo passou em ambas as provas com aproveitamento e 
muito rapidamente. Com efeito, (i) ao aprovar, publicar e divulgar um 
programa de privatizações bianual (para 1996 e 1997), (ii) ao ter 
gerido com mestria a privatização do BFE - dando aqui nota de um 
enorme respeito pelos interesses legítimos dos accionistas 
minoritarios -, e (iii) ao ter mostrado, com a operação de privatização 
da Portugal Telecom, ser capaz de coordenar e executar em tempo 
record operações de privatização de dimensão internacional, não só 
recuperou, consolidou e expandiu o capital de credibilidade do 
mercado de capitais nacional junto dos investidores e analistas 
internacionais - ainda antes de se ter esgotado o seu primeiro ano de 
actividade -, como demonstrou capacidade de administração e 
estimulou a credibilidade do povo português no processo de 
privatizações. 

Ganha a confiança dos mercados, dos investidores e dos 
eleitores, foi possível implementar um amplo conjunto de actos 
preparatórios e um expressivo lote de operações de transferência de 
acções da esfera do sector público para o sector privado, sem conflitos 
sociais ou laborais relevantes, e com os mercados nacionais e 
internacionais de capitais a sucessivamente superarem a sua 
capacidade de absorção de títulos representativos do capital de 
empresas portuguesas. 

Sem pretendermos fazer um balanço do grau de cumprimento 
dos objectivos propostos pelos Programas de Privatizações para 
1996197 e para 1998199, não só porque não dispomos de espaço nem 
tempo para o efeito, mas sobretudo porque alguns outros contributos 
que se encontrarão conjuntamente publicados com este texto tratarão 
desse assunto mais especificamente, importa todavia salientar que no 
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essencial os objectivos propostos foram atingidos e, em muitos 
aspectos, altamente superados. 

Em primeiro lugar, impõem-se como uma evidência que o 
processo de privatizações contribuiu para uma redução do peso do 
Estado na economia, tal como era objectivo. De acordo com o Livro 
Branco do Sector Empresarial do Estado o peso do sector empresarial 
do Estado no produto interno bruto reduziu-se de 19,7 por cento, em 
1988, para apenas 8 por cento, em 1997. Se avaliado o peso deste 
sector na economia em termos do emprego, a redução naquele período 
é de 5,5 por cento para 2,6 por cento. Estima-se também que em 1994 
aqueles indicadores eram, respectivamente, de 1 1 ,O por cento do PIB e 
3,2 por cento do emprego. É, pois, por demais evidente que sob este 
ponto de vista as privatizações, e muito em particular aquelas que 
ocorreram após 1994, contribuíram em muito para reduzir a 
importância e o peso do Estado e dos agentes públicos - e 
consequentemente dos motivos de natureza política e de administração 
pública - na tomada de decisões de afectação de recursos na actividade 
empresarial. Esta é, sem dúvida, uma profunda reforma operada na 
economia portuguesa nos últimos 10 anos, e muito intensificada desde 
1996. 

Em segundo lugar, é também facilmente demonstrável que as 
operações de privatização, sobretudo nos últimos anos, permitiram 
aliviar a carga inerente a dívida pública que será transmitida as 
gerações futuras, o que permite desde logo uma muito maior 
flexibilidade na gestão orçamental futura. De 1995 para 1997 o peso 
da dívida pública no PIB reduziu-se de 66,5 por cento para 62,O por 
cento, o que apesar de ter ficado ainda acima dos 60 por cento, 
constituiu um dos melhores resultados dos diversos países europeus 
no âmbito dos critérios de convergência do Tratado de Maastricht 
relativos a selecção dos países para a zona euro. Esta redução do peso 
da dívida pública na economia é um importante instrumento indutor 
de flexibilidade na gestão da política orçamental, através da 
moderação do peso dos juros da dívida pública no montante global das 
despesas do Estado - o valor nominal dos encargos com a divida 
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reduziu-se cerca de 3 1 por cento se comparado o valor de 1995 com o 
montante orçamentado para 1999. Além disso, a redução da 
intensidade do recurso aos mercados financeiros pelo Estado, inerente 
a afectação de receitas das privatizações a redução da divida pública, 
favorece as trajectórias descendentes das taxas de juro, e liberta 
saudavelmente espaço no lado da oferta dos instrumentos financeiros, 
tanto no mercado monetário, como no mercado de capitais, que pode 
ser ocupado pelo financiamento de empreendimentos de iniciativa 
privada. 

Por outro lado, afigura-se consensual, ainda que de dificil 
prova, a afirmação de que as privatizações têm permitido modernizar 
as unidades económicas, aumentar a sua competitividade e contribuir 
para as estratégias de reestruturação sectorial ou empresarial. 
Atente-se, por exemplo, que a privatização da EDP ou da Portugal 
Telecom exigiram que as respectivas empresas - e os seus sectores de 
actividade - se preparassem para a concorrência internacional no seio 
do mercado Único europeu. Atente-se, também, que as respectivas 
privatizações não só vieram permitir como estimularam o seu 
posicionamento estratégico no seio de alianças internacionais. Note- 
se, ainda que por força das operações de privatização, empresas como 
a EDP, a Portugal Telecom, a Cimpor e a Brisa, tornaram-se empresas 
conhecidas e frequentemente analisadas nos mercados de capitais 
europeus e americano, potenciando as suas capacidades de 
financiamento e de modernização e crescimento fùturos. 

Além disso, como já se viu, a valorização das cotações em 
bolsa denotam um aumento do valor das sociedades privatizadas, o 
que significa que é o próprio mercado quem sanciona em grande 
medida o cumprimento deste objectivo. 

Aliás, o comportamento em bolsa das empresas privatizadas, 
denotando, como se disse anteriormente, uma rendibilidade implícita 
média da ordem dos 23 por cento ao ano, a par dos preços obtidos e da 
concorrência gerada nos concursos publicos de privatização, 
demonstra também que foram preservados os interesses patrimoniais 
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do Estado, sem prejuízo do respeito que os Governos e os entes 
públicos devem ter pelo interesses legítimos dos agentes económicos 
privados e em particular dos pequenos accionistas. 

É também notório que foi plenamente atingido o objectivo de 
possibilitar uma ampla participação das entidades portuguesas na 
titularidade do capital das empresas, dando particular atenção aos 
trabalhadores das próprias empresas e aos pequenos subscritores. 
Como anteriormente se viu, só a privatização da EDP é suficiente para 
ilustrar a ampla participação dos portugueses nas privatizações. Das 
operações concretizadas desde 1996, somente no caso da Tabaqueira 
não foi conservado inequivocamente o controlo da empresa em mãos 
nacionais, ainda que se conserve actualmente na posse do Estado uma 
posição que lhe permite manter o controlo dos estatutos da empresa. 
Em todas as demais situações parece evidente a manutenção da esfera 
de decisão em mãos nacionais. 

Em quarto lugar, é inequívoco que a execução dos Programas 
de Privatizações para 1996197 e para 1998199 contribuiu de modo 
decisivo para o desenvolvimento do mercado de capitais português. 
Como em outro texto deste mesmo livro melhor se mostrará, este foi 
provavelmente não só um dos reflexos mais positivos e mais evidentes 
das privatizações, como terá sido o maior contributo dado desde 
sempre para o desenvolvimento do mercado de bolsa em Portugal. A 
capitalização bolsista da Bolsa de Valores de Lisboa, no final de 1998, 
era no total de 19 393 milhões de contos, sendo a componente de 
acções da ordem dos 10 748 milhões de contos. Se comparados estes 
valores com os que se registavam em 1995 constataremos que não 
estamos a falar da mesma realidade: 2 743 milhões de contos de 
capitalização bolsista accionista, ou seja, 4 vezes menos! Em termos 
de percentagem do PIB, o peso da capitalização bolsista accionista 
atingiu no final de 1998 60 por cento, o que já compara 
favoravelmente com a média e com a generalidade dos países da 
União Europeia. Em termos de volume de transacções, as diferenças 
são também abismais. Os 8 617 milhões de contos de acções 
transaccionados nas sessões normais de bolsa em 1998 comparam 
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com os humildes 634 milhões de contos contabilizados em 1995. As 
privatizações contribuiram, pois, enormemente para o crescimento e 
desenvolvimento do mercado de capitais português, tanto do lado da 
oferta - pelo importante conjunto de acçòes que passaram a ser 
cotadas - como pelo lado da procura - seja por força dos pequenos 
investidores nacionais que directa e indirectamente passaram a 
canalizar as suas poupanças para a bolsa, seja por força dos 
investidores institucionais internacionais atraidos ao mercado 
português pelas privatizações. Como reflexo desta evolução, a Morgan 
Stanley Capital International (MSCI) Indices promoveu a integração 
do mercado bolsista de Portugal no universo dos índices 
representativos dos mercados de maior nivel de desenvolvimento, a 
partir do dia 2 de Dezembro de 1997, o que não deixou de ter 
expressão a diversos níveis. 

Significou, em primeiro lugar, o reconhecimento de que 
Portugal tem um nível de desenvolvimento económico e social que o 
posiciona mais próximo dos paises mais industrializados do que dos 
países de desenvolvimento ainda emergente e periférico, assim como 
parece encerrar o reconhecimento internacional da sustentabilidade e 
consistência do processo de desenvolvimento nacional, o mesmo é 
dizer que este processo tem suporte em reformas que estimulam a 
competitividade doméstica e internacional do aparelho produtivo. 
Além disso, a inclusão de Portugal nos índices próprios dos mercados 
mais desenvolvidos, é também o reconhecimento de que o mercado de 
capitais nacional e a sua supervisão apresentam na actualidade 
características próximas e similares daquelas que se encontram 
reunidas nos mercados de maior maturidade, e de que a sua dimensão 
e internacionalização - muito por força das operações de privatização 
- atingem patamares que o permitem o seu afastamento do grupo dos 
mercados periféricos e emergentes. Para tudo isto, as privatizações 
deram, sem dúvida, um contributo único. 
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Abstract 
One of' the causes of today's globalisation trend is the 

reduction in transportation and transaction costs in general that has 
heen brought ahout by the spectacular prolijèration of technological 
developments ranging jrom aircrajt '.Y development to the more recent 
fiber optics and microprocessors that permeate satellite 
communications and e-commerce. Their eJfect on economic growth 
has heen significant and has prompted some to suggest the dawn of a 
New Economic Age. Economic Integration alters the nature of' 
competitive markets .further, afècting hoth the regulatory jramework 
and the role o f  the State in the Economy. 

To understand how important a country S regulatory stance is, 
it suffices to remember how vital patent legislation is, in the 
protection o j  these infant research ventures. A corollary of this 
statement is that an enterprise must be allowed to extract some 
economic rents.from such a risky activity i f i t  is to have the necessary 
incentives to do so in the jirst place. However, in so much as the 
consumers ' lifetime welfare assumes prime importance to the 
rqulator, ajter the new product has been developed, a .fierce 
competitive market must he allowed to function if the good is to he 
popularised. 

In another way, the challenges that regulatory agencies .face 
have changed once again. As corporate giants merge and acquire the 

- 

"' Presidente da Secçáo Especializada para as Reprivatizaçòes 
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most diverse o f  enterprises to be part of their conglomerates, they 
have created the multi-utility concept, whereby consumers are wooed 
through brand loyalty into buying a wide range of goods from the 
same company. Naturally this calls for a greater co-ordination of 
regulatory efforts on a supra-national scale given their overarching 
worldwide commercial relations 

Nevertheless their are two qualzjications that have to be made. 
First, an incentive to overpopulate the producers' market in 

the ambit of greater competition may result in a pewerse "business 
stealing effect " that entails economy-wide efflciency losses as extra 
resources are used in setting up additional production and sales 
facilities that yield neither a greater welfare for consumers neither 
more proJits for producers as the former amount is simply 
redistributed as existent producers accomodate new entrants. 

Second, an analysis of market structure has to account for the 
exposure to international competition and the tradeables nature of 
the good sold. The example of the Portuguese cement industry is 
illustrative. With only a few players, competition have remained 
strong given that the cross-border transportation of this good has 
now become more viable and thus profitable. 
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1. Razão de ser das Privatizações 

1.1. Liberalização e globalização são dois dos traços 
dominantes dos últimos quinze ou vinte anos na economia mundial. A 
queda de barreiras protectoras e a abertura das economias a 
concorrência exterior determinou um crescente e cada vez mais livre 
movimento de capitais e, em muitos casos, uma mais eficiente 
afectação de recursos. E a privatização de largos sectores da economia 
assumiu um papel decisivo nesta tendência. 

Naturalmente que para este desiderato foi crucial a evolução 
tecnológica, despoletada pelo profundíssimo avanço da electrónica, da 
informática e das telecomunicações. Se foi a abertura política e 
comercial dos países ao Mercado que catalizou os meios tecnológicos 
de aproximação dos povos ou se foi a evolução tecnol6gica que 
conduziu aquela aproximação, não vamos aqui dirimir o problema. O 
que importa reter é que a mundialização das trocas de bens e serviços 
(com os crescentes meios para poder ser eficaz), trouxe a ordem do 
dia uma acrescida concorrência e a necessidade de competitividade 
que daí decorre. 

A Europa que começámos a viver, tomando todo o seu 
território como espaço de trocas, aberto ainda em muitos casos a 
concorrência de produtos vindos do exterior, retirou a quase todos os 
sectores da economia o abrigo que os protegia, mas que, também, os 
limitava. Todos eles, mesmo os abrigados de outrora, têm hoje de 
pugnar por atingir um estádio insofismável de competitividade perante 
os seus clientes. Para além da interminável querela entre a propriedade 
pública ou privada das empresas que gerem os grandes sectores 
económicos, o problema é o ganho progressivo de produtividade, 
condição de crescimento e de emprego. E os próprios monopólios 
naturais - públicos ou privados - encontram-se hoje sujeitos as 
mesmas pressões de eficácia e de qualidade que os agentes em meio 
concorrencial. 
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1.2. Não podemos esconder que a onda de privatizações que 
ocorreu e ocorre ainda, deriva, em parte não pequena, de necessidades 
de equilíbrios orçamentais que os Governos experimentam, para 
saneamentos financeiros esquecidos na onda de desenvolvimento 
económico acelerado ou para manter esse processo de 
desenvolvimento sem hipotecar o futuro. 

Importa, no entanto, ter presente que se o Governo passa a 
necessitar de um menor endividamento para financiar as suas 
despesas, para a economia, no seu todo, o nível de endividamento só 
diminui com as privatizações por mérito dos ganhos de eficácia 
conseguidos nas empresas reprivatizadas. 

Neste contexto, as privatizações poderiam mesmo ser olhadas 
como um modo mais dispendioso de financiamento do que a emissão 
de divida pública - se não existissem limites para esta, impostos por 
outras razões -, uma vez que a taxa efectiva de rendibilidade exigida 
pelos accionistas é superior. Tal poderia ser lido, simplisticamente, 
como uma transferência de riqueza dos contribuintes para os novos 
accionistas da empresa privatizada; mas temos de atender que o sector 
privado não adquire por esta forma "divida pública" mas sim 
"capital", o que representa um risco bem superior. As vantagens 
económicas da operação para o País residem então, essencialmente, 
nos ganhos de produtividade global dos factores que a empresa vá 
obter, ao deixar o sector público. 

Os estudos até hoje realizados confirmam que a devolução a 
actividade privada de largos sectores, o seu redimensionamento, as 
economias de escala e de racionalidade obtidas, o esforço de 
aperfeiçoamento empresarial movido pela concorrência, a dinâmica 
imprimida a desburocratização, incluindo os procedimentos 
orientadores dos Governos, todos esses estudos confirmam os 
benefícios das privatizações. Até porque - e em Portugal o Governo 
adoptou essa atitude - a alienação das empresas se fez, reestruturando- 
-as previamente (nomeadamente sob o ponto de vista financeiro) ou 
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impondo, por exigência das condições de venda, a conveniente 
reestruturação ulterior pelos adquirentes. 

As privatizações contiveram deste modo - e, poder-se-ia 
afirmar, sempre - o gérmen da correcção que as empresas 
necessitavam para singrarem "adultamente", uma vez a descoberto da 
protecção estatal. 

É assim importante reconhecer que é a finalidade de eficácia e 
racionalidade económica que subjaz decisivamente as operações de 
privatização. E que os poderes concedidos pela legislação específica 
das privatizações oferecem uma oportunidade única de reformulação e 
aperfeiçoamento dos agentes económicos, numa visão estratégica de 
futuro, na adequação desejada ou possível as regras e comportamentos 
do mercado aberto. 

1.3. A extensão da privatização na economia significa, 
ideologicamente, uma crescente consciência dos cidadãos para o dever 
e liberdade de intervir nos destinos do Pais, ou seja, a construção de 
uma economia predominantemente de mercado, um objectivo 
constante na Constituição. 

Sem uma ligação mais directa e vivida entre a actividade 
económica e a assunção do risco do investidor, radicada em cada um 
de nós, não haverá a cultura empresarial necessária. E se essa cultura 
empresarial não se desenvolver, outros a desenvolverão sem nós, no 
mercado europeu alargado, restringindo-se a ,fortiori a identidade 
nacional das mesmas empresas. 

Esta devolução tão importante de responsabilidades ao 
indivíduo, que este tinha em parte esquecido, obrigou naturalmente a 
redefinir também o papel do Estado, conduzindo-o a uma tarefa de 
auto-reestruturação que - pela sua delicadeza - não é de exigência 
inferior a do sector privado. 

1.4. No seu conceito mais genérico, ocorre privatização 
quando a propriedade é transmitida, total ou parcialmente, do Estado 
para o sector privado. 
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Certos académicos sustentam uma visão mais limitativa, 
considerando que a privatização só ocorre verdadeiramente quando o 
Estado se retira completamente da actividade em causa. Outros, pelo 
contrário, estendem o conceito até a simples transferência de serviços 
e funções para o sector privado, mesmo sem modificação da sua 
propriedade, numa identificação de privatização com a simples 
redução de actividades do Estado. E o caso da concessão da gestão de 
empresas, estabelecimentos ou serviços públicos a entidades privadas, 
mantendo no entanto o Estado a titularidade da sua propriedade e a ele 
revertendo no termo do contrato. 

No entanto, in limine, mais, do qpe, as situações totais ou 
parciais de alienação, é a diferente relação de poderes - ex-ante e ex- 
post operação de privatização - entre o Estado e os accionistas 
privados ou, simplesmente, entre os produtores e os consumidores, 
que qualifica verdadeiramente uma privatização. Porque algum 
antagonismo sempre haverá, a necessitar arbítrio, entre os interesses 
dos privados que adquirem a empresa (passando a desempenhar uma 
função antes desempenhada por entes públicos) e os consumidores dos 
bens ou serviços por ela fornecidos, como entre os interesses do curto 
prazo e os benefícios a mais longo termo. Esse arbítrio pode ser 
deixado ao simples funcionamento do mercado, se for suficiente e 
possível, ou conduzir a criação de uma regulamentação ou regulação 
específica em que o Estado indirectamente exerce as suas directrizes, 
ou obrigar mesmo a presença directa do Estado, que permanece na 
Empresa para uma mais afirmada orientação. A escolha do tipo de 
poder ex-post do Estado depende, assim, do tipo e importância da 
empresa, desde a produtora de uma banalizada "commodity" as 
exigências de um serviço publico ou mesmo a defesa do controlo 
estratégico sobre certos sectores de actividade. 

1.5. Os dois conceitos que abordamos - liberalização e 
privatização - hoje comummente invocados em conjunto, não são na 
realidade automaticamente compatíveis. Haverá mesmo algo de 
antitético na sua desejada simultaneidade. 
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Se liberalização quer dizer necessariamente retirar a força a um 
monopólio ou eliminar protecções artificiais, é mais fácil praticar uma 
tal terapia a uma empresa totalmente do Estado do que a uma 
sociedade já cotada em Bolsa. No primeiro caso, o sacrificio é de 
todos os contribuintes, que em contrapartida recebem a promessa de 
um serviço mais eficiente e competitivo, no segundo caso, o sacrifício 
é imposto a accionistas, grandes e pequenos, que adquiriram a 
participação na empresa confiando nos poderes com que ela, no 
momento da compra, lhes aparece. 

Se a privatização deve servir, numa das suas finalidades, o 
Tesouro, todo o passo em direcção liberalizadora reduz o valor do 
encaixe. Daí que, insensivelmente, a autoridade estatal possa tender a 
não obedecer a sequência correcta para o investidor. E esta é, sem 
dúvida, primeiro regulamentação (onde cabe a Regulação futura), 
depois liberalização, e por ultimo privatização. 

1.6. Com um ou outro pequeno entorse a esta correcta 
sequência, procurou-se sempre, no caso português, respeitá-la, de 
molde a que não só o investidor conhecesse a priori o modo como o 
Estado abdicava dos seus poderes e os transmitia ao sector privado, 
mas também que o consumidor, até ai protegido, pudesse não ficar a 
mercê de comportamentos arbitrarios ou lesivos do mercado. 

Naturalmente que muito do que se fez seguiu uma evolução 
paradigmática, oriunda da legislação europeia, criadora do Mercado 
Único. Mesmo que nem sempre fosse, em termos nacionais, a solução 
ideal (pelo menos temporalmente) houve que cumprir com a 
legislação que era aprovada. 

Mas temos de reconhecer que a liberalização que 
mundialmente acontecia teria arrastado uma tendência evolutiva 
semelhante, mesmo sem a pertença solidária à União Europeia. 
Recordamos - por exemplo - que no início, ainda sem estarem 
aprovadas Directivas europeias ou sequer Legislaçâo interna sobre os 
rácios prudenciais na Banca, mesmo assim se estabeleceu, na primeira 
reprivatização - a do Banco Totta & Açores - obrigações que a esses 
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rácios conduziam, sob a inspiração do que nessa altura já estava 
estipulado para o Reino Unido pelo Banco de Inglaterra. 

Sem o motor das privatizações estamos convictos que a 
profunda reformulação liberalizadora do Mercado e a desestatização e 
descentralização das actividades reguladoras teria sido bem mais 
lenta. 

2. O Estado, o Mercado e a Regulação 

2.1. Considerando-se hoje que Estado e Mercado são dois 
quadros institucionais complementares - e é esta a ideologia que a 
prática governamental do País tem traduzido - há que adequar os 
poderes de cada um ao respeito e as virtualidades do outro. Ao Estado 
compete assim uma definição clara dos objectivos de interesse geral 
para o futuro da Nação que considere indispensáveis serem 
alcançados, preservando-os de acções hostis; mas também lhe 
compete dar ao Mercado o espaço suficiente para que as virtualidades 
da sociedade civil se possam desenvolver e exprimir. Para o Mercado 
funcionar correctamente com as suas regras úteis, importa que o 
Estado enquadre, previamente, essas regras nos seus objectivos de 
política. 

Consequentemente, os instrumentos de política e 
administração económica devem então ser apenas os bastantes para 
que se corrijam as imperfeições e incapacidades do Mercado e se evite 
o aparecimento de interesses egoístas, lesivos do bem comum. Deste 
modo, a legislação sobre a Concorrência e o uso da Regulação 
substituem pois a anteriori a intrusiva prática de actuações, on line ou 
a posteriori, da Administração Pública. 

2.2. Mas a privatização da economia a que assistimos e a 
progressiva abertura dos mercados, como afirmação do indivíduo na 
sociedade, faz também crescer, paralelamente, a necessidade de defesa 
dos seus direitos e aspirações. A Regulação, por isso mesmo, criou 
novos foros. 
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Alem disso, a evolução mostrou claramente a necessidade de 
separar a parte da Regulação que se liga com o mercado e a que releva 
do arbítrio político. Assim se constata que a fronteira, na sua essência, 
não é entre empresas públicas ou privadas, mas entre actividades para 
cuja regulação e bastante a existência de um mercado concorrencial - 
o que pode conduzir a uma completa desregulação do sector - e 
actividades que, pela sua natureza, dimensão, ou posição dominante, 
requerem arbitragens e enquadramentos disciplinadores específicos. O 
mercado impõe a empresa objectivos e critkrios de gestão claros. Mas 
é, nos casos de certos bens - e por vezes essenciais - incapaz de 
orientar correctamente as extemalidades induzidas, resultem elas da 
necessidade de consideração do longo prazo, da protecção do 
ambiente ou da diversificação e segurança de abastecimento. 

É o caso, em particular, dos chamados monopólios naturais, 
permeados em quase toda a Europa no pós-guerra, pela noção de 
serviço público. As entidades que tinham por missão proporcionar-nos 
esses bens - a água, a electricidade, o gás, a comunicação telefónica, 
os transportes, etc. - foram normalmente subtraídas a concorrência do 
mercado e sujeitas, algumas das vezes mesmo, a administração directa 
do Estado. 

Mas a evolução tecnológica que nas Últimas décadas está 
transformando radicalmente a nossa sociedade veio obrigar a repensar 
a estrutura desses sectores, em particular o conceito de monopólio 
natural. E assistimos, por um lado, de par com as virtualidades 
crescentes das tecnologias da comunicação, a ampliação quase sem 
limites das respectivas redes, o que acaba por significar afinal o 
esbatimento progressivo, por exemplo, daquilo que ligava uma rede de 
telefonia a um território determinado e justificava o referido 
monopólio natural. E ao desaparecer este, caem naturalmente as 
barreiras de exclusividade &e, no mesmo espaço, tomam-se presentes 
competidores vários constituindo-se um mercado concorrencial. 

Por outro lado, consubstanciou-se a ideia fulcral de que é 
possível - e para os seus defensores desejável - a separação entre o 
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transporte do bem em causa e o bem propriamente dito. Isto é, por 
exemplo, a energia eléctrica como produto pode ser separada 
comercialmente da sua transmissão como serviço. E mesmo que este 
serviço permaneça um monopólio natural, por imposições 
tecnológicas, pode o consumidor escolher o produtor que originará a 
energia que fluirá na rede. O acesso a rede passa assim a ser a chave 
do problema, e de uma maneira ou de outra é possível criar - ainda 
que artificialmente - concorrência. O que propicia a estes sectores 
condições mais adequadas a uma privatização, mas cria paralelamente 
aspectos de Regulação bem mais complexos que o relacionamento de 
outrora entre o Ministério de Tutela e a Empresa pública. 

Privatização e Regulação (ou Desregulação) vão assim de par, 
num processo suscitado pela tendência actual de menor intervenção 
pública, cantonando esta, em extremo limite, na sua função puramente 
governativa, o que não exclui, anote-se, poderes especiais de 
propriedade nas empresas. 

2.3. O conceito geral de Regulação abrange múltiplos 
objectivos e reveste variadas formas. Há necessariamente que 
explicitar e distinguir a regulação da qualidade técnica das instalações 
e sua segurança, a regulação ambiental, a regulação de 
comportamentos abusivos dos agentes do mercado, a regulação 
económica. É esta última a de maior delicadeza e a de interacção mais 
directa com os modelos privatizadores. 

Ainda que algumas das instâncias reguladoras criadas no nosso 
País tenham um escopo mais vasto que a regulação do comportamento 
económico das empresas no respectivo mercado, esta é a questão 
regulatória mais controversa, suscitada pela desintervenção pública. 
Além disso, a noção de comportamento económico não se restringe, 
na realidade ao simples controlo de preços ou rentabilidades, mas 
abrange o funcionamento com incidência económico-financeira desse 
próprio mercado perante as necessidades e direitos dos consumidores. 

No caso dos bens essenciais que relevam do serviço público 
existiu sempre normalmente controlo sobre os preços, controlo que 
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pode ser mais ou menos exigente, desde a mera homologação a 
indicação de fórmulas precisas de cálculo e até limitações legislativas 
as variações permissíveis. As diferenças de regime aplicáveis 
dependem da importância estratégica e publica do serviço em causa e 
da estrutura do mercado. Nos monopólios naturais é óbvio que o 
controlo assume a sua forma mais exigente. 

2.4. A finalidade da rebwlação é atingir a eficiência 
económica, estádio no qual nenhuma oportunidade de promover o 
bem comum é negligenciada. A regulação tem assim de intervir não s6 
quando a concorrência é débil e o interesse público não está protegido, 
como atender a outros objectivos fixados pelo Governo e que podem 
estar para além das que o simples jogo de um mercado competitivo, 
liberalizado, conduz. 

Os critérios de regulação não radicam porém na assumpção de 
que a concorrência é por inerência virtuosa e que deve ser tomada 
como paradigma. Os economistas, usualmente, partem da definição 
das condições de eficiência económica, concluindo que um mercado 
concorrencial pode configurar um modelo adequado porque nele os 
agentes económicos se comportam consistentemente com os requisitos 
dessa eficiência (embora na suposição de não se terem em conta 
externalidades ou particulares imposições dos Poderes públicos). 

Mas que modelo concorrencial? O modelo de concorrência 
perfeita não se adequa, porque por um lado exige ser povoado por um 
número muito grande de empresas suficientemente pequenas para não 
influirem, cada uma de per si, no nível de preços, e, por outro lado, é 
necessário não existirem economias ou deseconomias de escala na 
vizinhança do ponto de equilíbrio. É um modelo teórico adaptável a 
actividades exercidas por uma multiplicidade de pequenas empresas, o 
que nada tem a ver com o universo da distribuição de electricidade ou 
do transporte do gás, onde, continuando as economias de escala a ser 
fundamentais, as empresas têm sempre uma grande dimensão. E se, 
nalguns sectores, os avanços tecnológicos têm feito diminuir algo a 
importância destas economias de escala, cresce, inversamente, o 
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aparecimento do que podemos chamar economias de âmbito, ou seja, 
economias ligadas a empresas multi-produtos, poderosas grandes 
empresas que podem fornecer simultaneamente vários desses bens 
essenciais. 

Um modelo apropriado terá pois de permitir considerar 
grandes e muito poucas empresas em cada mercado. 

A solução hoje retida pelos economistas é o modelo do 
mercado perfeitamente contestável, assim designado quando 
qualquer concorrente que entre num monopólio natural o pode fazer 
sem incorrer em custos que não sejam iguais aos que está sujeito o 
detentor desse mercado. Não vamos naturalmente aqui descrever o 
modelo. Remetemos para a literatura da especialidade. Mas importa 
apontar duas ou três consequências que devem ter-se bem presentes no 
estabelecimento das regras fundamentais da Regulação. 

A entrada de um concorrente na Rede de um monopólio 
natural, não deve exigir novos investimentos que ele tenha de 
amortizar. Mas e indispensável assegurar que a Regulação imponha 
uma neutralidade competitiva, ou seja, que as novas entidades 
concorrentes a situação estabelecida só possam ter sucesso se 
mostrarem ser mais eficientes, de modo não distorcido por desiguais 
obrigações perante o stato-quo vindo do passado. O tratamento 
particular dos "stranded-costs""' , tem absolutamente de respeitar este 
princípio se não quizer violar a optimização económica e, 
acrescentaria, a justiça social. 

Além disso, para que a eficiência económica seja alcançada, 
qualquer "input" na formação de preços, deve igualar o respectivo 

"' Custos que as empresas de serviço público são correntemente autorizadas a 
recuperar através das suas receitas, em acordo com a legislação vigente, mas 
cuja recuperação é em certo momento impedida, pela criação de regras de 
jogo distintas das anteriores, por exemplo, pela instauração da concorrência 
no espaço protegido de um monopólio. 
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custo médio incremental incluindo todos os pertinentes custos de 
oportunidade. 

Por outro lado, num mercado perfeitamente contestável, a 
predação não pode ter lugar. A não existència de custos de entrada e 
de saída do mercado, assegura que uma empresa com intenções 
predatórias não pode nunca obter o ganho do monopólio mesmo que 
use temporariamente preços anormalmente baixos para excluir os 
competidores. Em tais mercados, demonstra-se que o preço não pode 
descer abaixo do custo marginal, que constitui assim o limite inferior 
ligado a eficiência económica. 

3. As Especificações da Regula~ão 

3.1. Para a criação de situações competitivas acompanhando o 
processo reprivatizador utilizaram-se naturalmente procedimentos 
variados e específicos, consoante os sectores e os bens em causa. 
Consubstanciou-se assim, por um lado, um fenómeno generalizado de 
desregulação - desde a simplificação de procedimentos 
administrativos e a redução de formalidades autorizativas até a 
abolição do controlo de preços - e, por outro lado, procedeu-se a 
introdução de concorrência, nomeadamente por eliminação de 
situações dominantes de mercado, através da reestruturação interna 
dos sectores. 

Além disso, devemos ter presente que, mesmo quando o 
mercado interno aparenta uma menor concorrência, nem em todas as 
circunstâncias se impõe uma acção reguladora. No caso de bens 
transaccionáveis, a existência de um número pequeno de concorrentes 
locais não é condição suficiente para que neste falhem os mecanismos 
de mercado impondo a necessidade de regulação. A abertura crescente 
dos mercados leva a concorrência através das fronteiras, deixando de 
impor a intervenção reguladora do Estado. Basta lembrar que o sector 
dos cimentos outrora funcionou em regime de preços rebwlados, tendo 
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depois desaparecido esta imposição administrativa com a evolução do 
transporte do cimento e sua venda além fronteiras. 

3.2. A concretização de uma Regulação implica a definição 
prévia do regime regulatório pretendido e da estrutura organizacional 
e competências que melhor desempenhem essas funções. 

Em situações extremas poder-se-a, ou optar pelo modelo em 
que a própria Autoridade administrativa assume a regulação (sistema 
que corresponde apenas a uma evolução das funções antes 
desempenhadas pela Administração Pública), ou escolher um modelo 
em que se cria uma Autoridade Reguladora independente, 
especializada. A esta pode ser outorgada uma quase completa 
autonomia nas suas decisões (com raízes no modelo estado-unidense) 
ou uma autonomia limitada, se tiver de sujeitar ao Governo as 
decisões com particular relevância na política sócio-económica 
(modelo normalmente seguido na Europa continental). Neste ultimo 
caso, muitas vezes, a autoridade Reguladora está corporizada na forma 
clássica do Instituto Público. 

3.3. Como Autoridades Reguladoras independentes e com 
praticamente completa autonomia, citaremos os casos da Comissão do 
Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), criada em 1991 e 
supervisora das Bolsas de Valores após a sua privatização, e da 
Entidade Reguladora do Sector Eléctrico (ERSE), criada em 1995. Se 
a primeira teve o seu estatuto regulatório praticamente definido ab 
initio com a publicação do Código dos Valores Mobiliários - ainda 
que se tenha naturalmente vindo a aperfeiçoar e adequar a evolução do 
mercado com a legislação subsequente -, a segunda foi mandatada 
para a criar os quatro grandes Regulamentos que disciplinam o 
funcionamento do sector eléctrico e, mais delicado ainda, a 
estabelecer, já com a primeira fase da reprivatização da EDP 
concluída, a modificação tarifária para o triénio sequente. 

Como Autoridade Reguladora independente, mas sem 
completa autonomia em algumas decisões é exemplo o Instituto das 
Comunicações de Portugal (ICP), cuja lei orgânica data de 1989 e que 
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se viu atribuir funções bem concretas de regulação do sector pelo 
Decreto Lei 40195 que aprovou as bases de concessão do serviço 
público de telecomunicações a Portugal Telecom, SA. Ao abrigo do 
seu artigo 30"oram estabelecidas a primeira e a segunda convenção 
de preços, válida cada uma por um período de 3 anos e celebradas 
entre o Estado concedente, representado pelo ICP, a Direcção-Geral 
do Comércio e da Concorrência e a Concessionária. O acordo 
estabelecido tem de ser submetido porém a ratificação do Ministro da 
Tutela. Pelo contrário, no caso do sector eléctrico, a ERSE estabelece, 
nos termos do Regulamento Tarifário, auscultado em parecer não 
vinculativo o Conselho Tarifário e ouvida a Direcção-Geral do 
Comercio e da Concorrência, os valores das tarifas e preços a aplicar, 
sem necessidade ulterior de qualquer homologação pelo Ministro da 
Tutela. 

3.4 O favorecimento que ultimamente se tem prestado a 
escolha de Entidades Reguladoras independentes é compreensível, 
pelo afastamento que é possível criar entre Governo, consumidores e 
interesses regulados. Além disso, utilizam-se melhor as vantagens da 
especialização técnica, facilita-se o financiamento da Entidade e 
cumpre-se mais transparentemente a sua função arbitral. 

Há no entanto que atender que a existência de uma Empresa 
que desempenha um serviço público implica que os princípios por que 
se deve reger, bem como o seu desempenho, estejam inseridos 
centralmente nas preocupações da política do País, de 
responsabilidade governamental. 

O que suscita um problema delicado, não quanto ao caracter de 
independência da Entidade reguladora, mas quanto aos limites da sua 
autonomia, isto é, da sua responsabilização. A (quase) completa 
autonomia que se estabeleceu para entidades como a ERSE, por 
exemplo, sendo tão patente a importância fulcral dos seus actos para a 
consecução da política energética nacional, pode de algum modo 
impedir ou camuflar o exercício político pleno da Tutela do sector. 
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A apreciável heterogeneidade que encontramos nas nossas 
instâncias reguladoras, suscita assim - como os recentes Encontros de 
Bicesse lucidamente concluiram - uma análise profunda que venha a 
permitir "assentar-se numa filosofia regulatória" que sirva com 
coerência política e administrativa o papel regulador do Estado. E 
nessa análise devemos ter presente, como também ali se disse, que "a 
independência só pode ser uma categoria relativa, não devendo nem o 
Governo nem o Parlamento abdicar de toda a responsabilidade 
regulatória". 

3.5. O grau de concorrência possível, no actual estádio 
tecnológico, nos vários sectores não é o mesmo. 

A abertura e a internacionalização das telecomunicações é 
quase total e o poder que ainda hoje representa a rede de telefonia fixa 
pode muito bem terminar em breve. Em muitos países propõe-se 
mesmo já a desnecessidade da sua regulação económica, entregando 
ao mercado essa função reguladora. 

Cremos, pela nossa parte, que esta posição é errónea. A 
importância vital do sector, as suas características intrínsecas, a defesa 
dos serviços ditos universais a que todo o cidadão deve ter direito, a 
necessidade de se assegurar que o sector se desenvolve por forma 
consistente com os objectivos sócio-económicos do Governo, o 
impedimento de situações tendentes a domínios indesejáveis e as 
obrigações comunitárias, aconselham a manter, no horizonte que 
imaginamos, a necessidade de uma Regulação. Mais sofisticada, com 
certeza, mas actuante. 

Esta adequação necessária entre a concorrência possível e a 
regulação correspondente, tem naturalmente também de acompanhar a 
evolução dos sectores e a própria orgânica das empresas que os gerem. 

Assistimos - com a abertura dos mercados e a evolução 
tecnológica, com a busca de complementaridades e sinergias, com o 
desenvolvimento e banalização dos sistemas administrativos, com a 
simplificação das redes, pela crescente tendência do cliente valorizar a 
simplicidade da sua interface com os fornecedores - assistimos, 
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dizíamos, a interpenetração de actividades, e a aproximação de redes, 
que antes eram separadas. A chamada "Banque-assurance" foi um dos 
primeiros exemplos. 

Cresce deste modo a tendência do consumidor comprar bens 
com características de serviço público a grandes empresas integradas, 
multifacetadas, em vez de o fazer a diferentes companhias provendo 
um único bem. Com os cumulativos benefícios de escala e de 
comodidade. 

E chegamos a era das "Multi-Utilities", prestadoras de bens e 
serviços no âmbito que nos ocupa. Empresas que oferecem um 
número apreciável de bens essenciais, quase todos com características 
de serviço público e, por conseguinte, sujeitos a Regulação. O que 
significa que sobre a mesma empresa zelam vários Reguladores. 

Estas "Multi-Utilities" irão por questões delicadas a regulação: 
com actividades conjuntas, impõem a cada regulação específica uma 
separação tambkm específica das suas competências e do seu poder. 
Citemos, só para exemplificar, a possível atribuição de custos, 
provenientes de actividades concorrenciais do grupo noutros 
mercados, a consumidores cativos de um monopólio regulado. 

Os Reguladores necessitarão de poder distinguir os elementos 
económico-financeiros relevantes para a actividade regulada dos das 
outras actividades paralelas, o que implicará uma cooperação estreita 
entre Reguladores de diferentes sectores, que poderão ter em uso, cada 
um, metodologias diferentes e não totalmente compatíveis. Uma 
atitude consistente entre as várias regulações que se exercem sobre 
uma "Multi-Utility" terá de ser encontrada. 

3.6. Um outro facto importantíssimo é a criação de Regulação 
supranacional. O caso da União Europeia e neste aspecto exemplar, 
podendo dizer-se que as regulaçòes nacionais têm hoje que atender a 
regulação que se desenha em âmbito mais vasto. 

Transferem-se deste modo importantes funções regulatórias 
para instâncias comunitárias. Exemplo paradigmático é, naturalmente, 
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o caso do sector financeiro, bem reflectido na evolução das missões 
dos Bancos Centrais. 

Aliás, o caso do nosso sector bancário merece, nesta temática, 
uma especial chamada de atenção, pela rapidez como evoluiu de um 
sector altamente protegido e condicionado para uma situação de 
extensa liberalização, sem perda da indispensável supervisão 
prudencial. 

Sector chave e reflexo de todos os equilíbrios de uma Nação, a 
criação do Mercado Único e da moeda única constituiu sem dúvida 
um dos maiores desafios que ao sector - e ao Pais - alguma vez se 
puseram. O restrito desenvolvimento dos mercados financeiros e a 
nacionalização da Banca tinham conduzido, a partir de 1976, a uma 
estrutura legal e administrativa que colocava a Banca comercial e o 
próprio Banco Central ao serviço quase exclusivo das necessidades do 
Tesouro. Já anteriormente a tradição de supervisão do Banco Central 
era escassa e, praticamente até a lei bancária de 1993, consagrava-se 
essencialmente a política monetária e cambial, na dependência do 
Ministério das Finanças. A este cabia na realidade, tradicionalmente, a 
gestão de todo o sistema financeiro. 

A reprivatização de quase todas as instituições financeiras, de 
1989 até hoje, acelerou a concorrência interna e a expansão do sector, 
mas também a sua consolidação patrimonial e a melhoria apreciável 
das condições de rendibilidade. Paralelamente, com a evolução da 
regulamentação do sector financeiro decorrente da legislação 
comunitária, criou-se um duplo movimento de desregulação da 
actividade e de harmonização da supervisão prudencial. 

Mas era inelutável que, com o advento do Mercado Único e da 
União Monetária, se assistisse a uma separação entre a actividade de 
supervisão prudencial, realizada no pais de origem das instituições, e 
as acções conducentes a manutenção da estabilidade monetária, 
assumida a nível "superior" e abarcando todo o Mercado Único. Ao 
Banco Central português passou, assim, a ser atribuída uma crescente 
exigência supervisora - até pela necessidade de harmonização 
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legislativa na Comunidade -, cedendo as suas funções de estabilização 
monetária ao Banco Central Europeu. E será mesmo de prever que a 
actividade supervisora acabe por tender para uma nova regulação 
harmonizada entre todos os Estados. 

3.7. Se estudamos a evolução da Lei Orgânica do Banco de 
Portugal - desde 1976, imediatamente após a Revolução, até hoje -, 
constatamos claramente o teor da modificação sofrida. 

Desde o início que lemos ser o Banco uma pessoa colectiva de 
direito público, dotada de autonomia administrativa e financeira, com 
a natureza de empresa pública. Mas enquanto que. em 1975, é missão 
do Banco "assegurar o equilíbrio monetário interno e a solvência 
exterior da moeda", missão que se mantém explicitamente até 1992, 
ocorrida a liberalização do regime cambial, de 1993 até hoje, a missão 
reduz-se a "manutenção da estabilidade dos preços tendo em conta a 
política económica global do Governo". 

Mas mais importante ainda - no que respeita ao seu estatuto - é 
a diferença entre a disposição que afirma 

..." ser da responsabilidade do Banco cumprir as suas funções 
de Banco do Estado, consultor financeiro do Governo, controlador da 
política monetária e financeira, gestor das disponibilidades externas e 
intermediário nas relações monetárias internacionais, tudo isto sob a 
orientação do Ministro das Finanças", 

e a modificação que se insinua já em 1990, "tendo em conta 
as orientações do Governo", e, finalmente, a fórmula que hoje 
vigora, simplesmente de "condução da política monetária", em 
situação de independência do Governo. 

Naturalmente que o Banco colabora na definição da política 
cambial e aconselha o Governo nos domínios monetário, financeiro e 
cambial, mas deixou de ser por ele orientado. 

Por outro lado, a sua tarefa supervisora, era em 1975, definida 
em acordo com o Ministério das Finanças; hoje, exerce-a com 
independência plena. O que no passado era resumível a dois artigos da 
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sua Lei Orgânica, é hoje extensamente descrito no Regime Geral das 
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. 

Alem disso, no passado e até 1990, o Banco podia conceder 
meios ao Estado, através de adequadas operações de crédito e, ainda 
em 1990, "garantir a tomada firme de Bilhetes do Tesouro", operações 
proibidas desde 1995 pela sua nova Lei Orgânica. 

Finalmente, em 1998, a Lei Orgânica do Banco de Portugal foi 
ajustada, com vista ao inicio da terceira fase da União Económica e 
Monetária e a integração do Banco no Sistema Europeu de Bancos 
Centrais (SEBC), no âmbito do quadro operacional da política 
monetária única. 

3.8. A supervisão das instituições de crédito, e em especial a 
sua supervisão prudencial, incluindo a da actividade que exerçam no 
estrangeiro, incumbe, assim, ao Banco de Portugal, sem prejuízo dos 
poderes de supervisão, que em certas matérias estão atribuídos a 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, bem como a 
colaboração indispensável com o Instituto de Seguros de Portugal - a 
quem compete a actividade supervisora do respectivo sector - para 
efeitos de situações relativas a supervisão em base consolidada. 

Uma observação mais a este respeito: nem em todos os países 
da União Europeia é o Banco Central a entidade reguladora 
especializada para o sistema financeiro. Acontece assim na Grécia, em 
Itália, em Espanha ou nos Países Baixos com a tripla especialização: 
instituições financeiras (Banco Central), mercados de valores 
mobiliários (Comissão tipo CMVM) e instituições seguradoras 
(Instituto de Seguros). Mas, em certos casos não é o Banco Central 
que realiza a supervisão bancária, como em França (Commission 
Bancaire), e noutros casos a supervisão está unificada, abandonando- 
se a tripla especialização, como na Áustria (a nível do Ministério das 
Finanças), no Reino Unido (centralizada na Finantial Services 
Authority), ou na Suécia (na Finans-Inspektionen). 
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4. Regulação, interesses dos Consumidores e interesses dos 
Accionistas 

4.1. Teoricamente, as empresas sujeitas a Regulação estão 
limitadas nos seus lucros aos que ocorreriam num mercado 
concorrencial. Foi nesta base que, nomeadamente na tradição estado- 
unidense, se desenvolveu a chamada "rate-of-return regulation", 
hoje suficientemente criticada. 

Nesse critério de regulação, o equilíbrio da empresa baseava-se 
no chamado "zero economic profit", que naturalmente não tem o 
aparente significado draconeano da designação, mas significa sim que 
a empresa aufere os ganhos suficientes, e não mais que esses, para a 
retribuição devida aos mutuantes e para a distribuição de um 
dividendo aos accionistas consistente com o nível praticado na 
conjuntura económica e em harmonia com o risco assumido. Garantia- 
se assim o custo do capital empregue, traduzido na linguagem dos 
Reguladores como "a fair rate of return". A imprecisão deste termo 
tem causado naturalmente muitas ambíguas interpretações e 
insatisfaqões. .. 

O abandono da "rate-of-return regulation", na formulação dos 
preços ao cliente final, radicou essencialmente na consequencia, 
perversa, de desencorajamento aos ganhos de eficiência e 
produtividade. Impedindo a empresa regulada de apropriar-se de 
maiores ganhos, este critério conduziu em muitos casos a uma 
estapação tecnológica e a uma limitação do progresso. 

Foi este critério pouco a pouco substituído pelo critério dos 
"price-caps" - na Europa praticamente adoptado desde início -, o 
famoso "Índice de Pregos no Consumidor - X", sendo X o agente 
motivador da crescente eficiência que se quer provocar na actuação do 
sector. 

O Prof. Baumol demonstrou que na lógica do modelo de 
mercado perfeitamente contestável, a evolução dos preços só permite 
acréscimos de rendibilidade a empresa regulada se ela os for buscar a 
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acréscimos de produtividade ou a inovação tecnológica. Ora é 
precisamente isso que com o factor X se pretende alcançar. 

Suponhamos que os preços de uma empresa são fixados, em 
face de um referencial passado e de uma previsão de melhoria futura, 
por um prazo de 3 anos. Se a empresa conseguir uma melhor 
performance, diminuindo, por exemplo, mais do que previsto os seus 
custos, enquanto não ocorrer, 3 anos após, uma nova imposição de 
preços mais baixos (se os ganhos obtidos têm carácter estrutural), a 
empresa arrecada lucros suplementares. Ora este procedimento 
mimetiza precisamente um mercado concorrencial, em que uma 
empresa inovadora que reduz custos beneficia durante algum tempo 
de mais lucros, até que os concorrentes introduzam inovações que 
contrabalancem a vantagem por ela adquirida. 

Devem estes ganhos, conseguidos com esta periodicidade da 
Regulação, serem apropriados só pela empresa regulada, ou devem em 
parte reverter também para o consumidor? 

Este é um dos temas mais actuais, que já mereceu no caso do 
último sector regulado, o sector eléctrico, um tratamento que aponta 
no sentido correcto. 

Efectivamente, considera-se hoje que as empresas que se 
movem em monopólios naturais devem conservar, de um modo geral, 
os benefícios que excedem o desempenho exigido, mas que - quando 
um mecanismo praticável possa ser instalado - esses benefícios devem 
ter um limite. Porque, ou as exigências inerentes a regulação do 
período foram afinal demasiado tímidas e, ainda que a posteriori, uma 
parte deve retomar ao consumidor, ou, os benefícios anormais 
decorrem também de situações anormais em factores sobre os quais a 
empresa não tem poder de actuação, e devem ser considerados 
pertença dos consumidores. 

E claro que um tal princípio só e equitativo se forem 
simetricamente suportadas pelo consumidor (com o mecanismo 
temporal mais apropriado) todas as situações anormais, em factores 



não controláveis pela empresa, quer no sentido positivo acima 
apontado, quer no sentido negativo. 

4.2. Este aspecto envolve um dos mais delicados problemas da 
Regulação destes sectores: o correcto, ou mais apropriado 
balanceamento entre os interesses dos consumidores e dos accionistas. 
Mesmo sendo o Estado o único accionista, o problema na sua essência 
não se altera, embora a existência de accionistas privados, 
personalizados, tenha naturalmente maior delicadeza e, maior ainda, 
quando tal accionariato resulta de um processo de privatização. Daí a 
importância fulcral da regulamentação do sector ou do caderno de 
encargos da concessão serem claramente estabelecidos ah initio, antes 
da privatização, como dissemos. 

De um modo geral na Europa e em especial no Reino Unido - 
em Portugal e ainda curta a experiência - existe a percepção de que o 
pêndulo tem pendido mais para o lado dos accionistas, acabando pelos 
beneficias líquidos da privatização escorrerem para o sector 
financeiro. Por outro lado, os ganhos não aparecem suficientemente 
ligados a melhoria da qualidade de serviço e menos ainda, ao 
esforço, diria pedagógico, que deveria estar sempre presente das 
economias de consumo. 

As periódicas negociações para uma convenção de preços, 
predispõe naturalmente que a Empresa assuma a defesa dos maiores 
benefícios possíveis - portanto dos accionistas -, o que impele o 
Regulador a assumir a defesa do consumidor, na falta de uma pressão 
de mercado. Este choque e naturalmente mais vivo se o Regulador 
detiver um estatuto de autonomia e poder e não puder apoiar a sua 
atitude numa directriz previa ou numa homologação ulterior dos 
Poderes Públicos. 

E certo que a evolução de preços do bem no espaço europeu, a 
concorrência indirecta que assim se estabelece, o crescimento de 
trocas que o Mercado Único pretende promover, irão esbater este 
confronto. Mas ao Governo deve competir o estabelecimento de 
objectivos programáticos claros que possibilitem uma maior confiança 
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das Instâncias Reguladoras nas suas actuações e indiquem as 
Empresas a ambição do País. 

Não podemos nunca esquecer que, estabelecido por períodos 
curtos - (três ou poucos mais anos) -, o equilíbrio financeiro nesse 
lapso repercute-se no longo prazo em consequência do investimento 
permissível realizado. E este arbítrio, entre o presente e o futuro e a 
importância que em todos estes sectores o investimento em inovação 
tem, que constitui a principal dificuldade de um correcto ajuste de 
interesses, mais ou menos imediatos, entre accionistas e consumidores 
e que simultaneamente permita atingir as metas de longo prazo de 
desenvolvimento. 

4.3. A Regulação económica pode também variar no detalhe a 
que se leva a fixação de preços. Sem que se contrarie o interesse do 
Regulador dispor de uma ventilação correcta e detalhada da formação 
de custos dos vários produtos ou estádios do produto na Empresa, é 
usual considerar na regulação económica duas etapas: uma primeira 
impondo uma limitação ao crescimento geral da receita da Empresa, 
baseada essencialmente na informação de custeio e na evolução 
macroeconómica do País; uma segunda na distribuição dessa evolução 
global de receita pelos vários produtos ou pelos vários tipos de 
consumos. 

Esta segunda fase pode ser levada a cabo também pelo 
Regulador ou delegada na Gestão da empresa que atenderá melhor, 
pelos conhecimentos inerentes a sua função, ao comportamento e 
características da procura e as vantagens e ameaças de eventuais 
competidores. 

No sector eléctrico, o Regulador adoptou a primeira solução; 
no sector das telecomunicações tem sido adoptada a segunda nas 
convenções até agora estabelecidas. 

4.4. Uma reflexão última. A função Reguladora procura, de um 
modo ou de outro, promover uma atitude equivalente a concorrência 
no mercado. Para isso tem-se, muitas vezes, fraccionado grandes 
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empresas, de modo a criar vários intervenientes, fomentando assim a 
competição entre eles. 

Dissemos já que, em certas circunstâncias, tal é desnecessário, 
pois a crescente concorrência através das fronteiras, ou até a simples 
yardstick competition, podem permitir alcançar os propósitos visados. 

Mas este modo de fomento da concorrência interna - o 
fraccionamento de empresas - contraria decisivamente o crescente 
fenómeno de globalização e a procura cada vez mais premente de 
dimensão e de mercado, podendo criar-se situações perversas. É que a 
concorrência começa só a ter sentido, para muitos sectores, em 
espaços que vão muito para além das fronteiras nacionais e até 
continentais, conduzindo mesmo a alianças (com fitos concorrenciais) 
de âmbito multinacional. Existem já vários exemplos bem concretos 
nos sectores do transporte aéreo ou das telecomunicações. 

Esta recente tendência, vital para a economia e sobrevivência 
de muitas grandes empresas, e assim radicalmente oposta a que 
procurou, poucos anos atrás, limitar a dimensão dessas mesmas 
empresas, por partição, com vista ao fomento da c~oncorrència interna 
de cada pais. 

Chegamos assim a necessidade de fomentar a existência de 
grandes empresas, actuando em vastos espaços económicos e 
aceitando, na sua região - sede, a concorrência de outros competidores 
oriundos de outros países. A concorrência muda assim de âmbito. 

Este um dilema que a Regulação já hoje se põe e que obrigará, 
seguramente, a cooperação entre Reguladores de diversos países e 
mesmo a criação de instâncias regulatórias supranacionais, o que não 
deixa de constituir delicado problema político. 
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Capitulo I11 

O Sector Empresarial do Estado: Evolução 
Recente e Futuro 

Abstract 
This chapter provides an ovewiew of major changes in State- 

owned enterprises (SOE), a full description of these firms and their 
main jinancial results in the recent past. Both privatisations and the 
ongoing reestructuring process have major impact in SOE. 
Reestructuring had been less known in public discussions and we 
show that they had efficiency gains. 

Proposals for change in SOE legal framework are presented 
concerning the definition of public enterprises, adjusting SOE legal 
framework towards business entities law, management tools, etc. 

'*' Elaborado na Direcção-Geral do Tesouro, por uma equipa constituida por 
Dr. Antonio Gervasio Lerias (coordenador), Dr. Carlos Lobo Gaspar, Dr. 
João Marino Gomes, Dr. José Clemente Gomes e Dr. Luís Miguel Ribeiro. 
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1 .  Universo das Participações directas do Estado 

A Direcçâo-Geral do Tesouro, que centraliza as participações 
empresariais do Estado, detem as participações nas empresas 
constantes do quadro seguinte, com a percentagem de participação 
indicada, segundo os dados da DGT, referentes a 30 de Julho de 1999: 

Quadro 111.1. Participações Directas do Estado 

ANA - Aeroportos de Portugal, SA 

ANAM - Aeroportos c Navegação Aerea da Madeira, SA 

APA - Administração do Porto de Aveiro. SA 

APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA 

1 OO,OO% 

1 0,00% 

100.00% 

1 00,00% 

APL - Administração do Porto de Lisboa, SA 

APS - Administração do Porto de Sines, SA 

J ~ u t o  Marinhense - Sociedade Portuguesa Comercial de Reparação de1 10.00%1 

1 OO,OO% 

1 OO,OO% 

APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA 

Máquinas Industriais, Lda 
1 

1 

1 00,00% 
I 

Banco Nacional Ultramarino. SA 

BRISA - Auto-Estradas de Portugal, SA 

1,00?40 

4,16% 

CGD - Caixa Geral de Depósitos, SA 

CIMPOR - Cimentos de Portugal (SGPS), SA 

CNEMA - Centro de Exposiçòes e Mercados Agrícolas. SA 

CARRIS - Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA 

CL - Companhia das Lezirias, SA 

1 OO,OO% 

1 ,OO% 

1 O,OO% 

1 OO,OO% 

1 00,00% 

Companhia Minas de Penedono. SA 

Companhia Papel do Prado, SA 

25,00% 

0.14% 

Companhias Reunidas Congelados e Bacalhau, SA (em liquidação) 

COMUNDO - Consórcio Mundial Exportação e Importação, SA 

100,00% 

0.01 % 



CP -- Caminhos de Feno Portugueses, EP 

CTT - Correios de Portugal, SA 

DOCAPESCA - Portos e Lotas, SA 

100.00% 

1 00,00% 

1 00,00% 

DRAGAPOK - Dragagens de Portugal, SA 

EDIA - Einpresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas de Alqueva. 

100,00?/0 

100.000/0 

S A 

GDP - Gás de Portugal (SGPS), SA 

GESTNAVE - Prestaçào de Serviços Industriais, SA 

1 OO,OO% 

99,60% 
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HCB - Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA 

Imobiliária Construtora Grão-Pará, SA 

INCM - Imprensa Nacional-Casa da Moeda, SA 

Interhotel - Sociedade Internacional de Hotéis, SA 

IPE - Investimentos e Participaçdes Empresariais, SA 

Isotal - Imobiliária do Sotavento do Algarve, SA 

8 1 ,0O0/o 

0,01% 

1 OO,OO% 

19,90% 

48,80% 

3 1 ,OO% 

LISNAVE - Estaleiros Navais, SA (ex-SETENAVE) 5,00% 

LUSA - Agência de Noticias de Portugal, SA 

MARGUEIRA - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento 

Imobiliário, SA 

Martins & Rebelo- Indústrias Lácteas e Alimentares, SA 

Matur - Sociedade de Empreendimentos Turisticos da Madeira, SA 

Messa - Indústria de Precisão. SA (em extincão) 

1 
97,20% 

5 1,00% 

37,30% 

S. S. 

40.00% 



Privatizações e Regulação 

Portugal Frankfurt 97, SA 

PT - Portugal Telecom, SA 

RDP - Radiodifusão Portuguesa, SA 

ltrena - Sociedade Portuguesa de Comércio de Automóveis, SA 

Ilmóveis. SA 

1 OO,OO% 

1,44% 

1 OO,OO% 

REFER - Rede Ferroviária Nacional, EP 1 OO,OO% 
1 
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Apresenta-se, no quadro seguinte, um resumo das relações 
financeiras entre o Estado e as suas participadas directas, no período 
de 1996 a 1998: 

Quadro 111.2. Relações Financeiras entre o Estado e as suas participadas 
directas, 1996-98 

( I 0' escudos; 
1 1996 1 1997 1 1998 I TOTAL 

Receitas do Estado 
Dividendos 76992 173147 147600 397736 
Remuneracão dos capitais estatutarios 1 3Y3d 5 \ 9 4  3934 I4370 

- 
Soma 1 2704091 2875091 2658681 82378f 

Garantias do Estado (situação em 31.12 11 6411 8171 9501 

Soma 
Esforço financeiro do Estado 
I .  CompensatóriasISubsidioç a exploração 
Dotações de capital 
Assunções e regularizações de passivos 

2. Composição actual do SEE 

A designação Sector Empresarial do Estado, abreviadamente 
SEE, não dispõe de consagração legal, sendo utilizada para definir 
conjuntos diversos de empresas, conforme o interesse de quem a 
utiliza em cada momento. 

A prática corrente na Direcção-Geral do Tesouro (DGT) tem 
sido a de considerar, como Sector Empresarial do Estado, 
essencialmente o conjunto das Empresas Públicas e das sociedades 
comerciais em que o Estado participa, directamente e em termos 
maioritarios, através da DGT, ou conjuntamente da DGT e 
P A R T E S T I .  

80926 

44120 
68634 

157655 

O conjunto assim definido, que constitui uma parte do universo 
das participações directas do Estado, concentra perto de 90% do valor 

I Empresa de capitais exclusivamente públicos e de carácter instrumental no 
exercício da função accionista do Estado. 

178336 

34040 

151535 

36154 

410797 

114314 
21 1474 184973 
419951 44741 

465081 
244391 
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nominal de todas as participações publicas empresariais e abrange 
empresas de grande dimensão - muitas delas pertencendo, alias, a lista 
das maiores empresas nacionais - que desenvolvem actividades elou 
projectos de relevante natureza ou peso relativo no sector, e em que o 
Estado se encontra directamente empenhado em resultado de políticas 
sectoriais. Tais empresas são as seguintes: 

ANA, APA, APDL, APL, APS, APSS, CARRIS, CGD, CL, CP, CTT, 
DOCAPESCA, DRAGAPOR, EDIA, EDM, EDP, EMPORDEF, ENATUR, 
ENVC. ENVC-I, EPAC. FRME. FRME-RMI, GDP, GESTNAVE, HCB, 
INCM. IPE. LUSA. MARGUEIRA, ML, NAV, Parque EXPO 98, PEC, 
PETROGAL, PORTO 200 1, PORTUCEL, PORTUGAL 200 1. RDP, REFER, 
RTP, SILOPOR, SIMAB, SN, STCP, TAP, TRANSTEJO e URBINDUSTRIA. 

Tendo em consideração a tipologia da intervenção empresarial 
dírecta do Estado na economia, podemos agrupar estas empresas do 
seguinte modo: 

- Empresas que exploram actividades predominantemente no 
domínio dos monopólios naturais ou legais: CTT, EDM, EMPORDEF 
e NAV; 

- Empresas cuja actividade envolve predominantemente a 
prestação de serviços de componente social: CARRIS, CP, 
GESTNAVE, LUSA, ML, STCP e TRANSTEJO; 

- Empresas responsáveis pela criação ou administração de 
infra-estruturas públicas: ANA, APA, APDL, APL, APS, APSS, 
EDIA, PEC, REFER e SIMAB; 

- Empresas cuja actividade predominante é o jòrnecimento de 
bens e serviços em mercados concorrenciais: CL, DOCAPESCA, 
DRAGAPOR, EDP, ENATUR, ENVC, ENVC-I, EPAC, GDP, CGD, 
INCM, IPE, MARGUEIRA, PETROGAL, PORTUCEL, RDP, RTP, 
SILOPOR, SN, TAP e Urbindústria; 
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- Empresas destinadas a administração de incentivos a 
reestruturação e modernização do tecido empresarial: FRME e FRME- 
RMI; 

- Empresas dedicadas a realização de eventos culturais e 
institucionais: Parque EXPO 982, PORTO 2001 e PORTUGAL 2001. 

3. Altera~ões do SEE entre 1996 e 1999 

Entre 1996 e 1999, o SEE registou um conjunto apreciável de 
alterações em termos de privatizações, de reestruturações, de 
extinções ou liquidações e de criação de novas empresas, operações 
cuja decisão e da inteira responsabilidade do accionista Estado, no 
quadro de políticas sectoriais. 

3.1. Privatizações 

As operações de privatização efectuadas desde 1996, e até ao 
momento, foram as seguintes: 

Quadro 111.3 
EMPRESA 

BRISA ( I g ,  2- e 3Vases) 
BTA (última tranche) 
CIMPOR ( 2- e 3- fases) 
CNP 
EDP (I*, 2" e 3- fases) 
PT (2" Y e e4" fases) 
QUIMIGAL 
SETENAVE 
TABAQUEIRA 

Operações 
Ano 

1997199 
1996 

1996198 
1996 

1997198 
1996199 
1997198 

1998 
1997 

e Privatiza 
% 

privatizada 
95.84 
20,oo 
70,OO 

100,oo 
48,96 
61 ,O0 

100,oo 
9 5 ,O0 
65,OO 

ão, 1996199 
O/O publica 

remanescente 
4.16 
0,oo 

10,oo 
0,oo 

50,04 

194 
0,oo 
5,OO 

35,OO 

* Concluída a Exposição Mundial de Lisboa 1998, a Parque EXPO 98, S.A. 
passa a dedicar-se sobretudo a gestâo imobiliaria, mas também a animação 
cultural, na respectiva Zona de Intervenção. 
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Tomando como referência o programa de privatizações 
aprovado pelo Governo para o biénio 1998199 (Resolução do 
Conselho de Ministros n.V5/97, de 21 de Abril), estão ainda por 
efectuar as seguintes privatizações: ANA, CL, DRAGAPOR, ENVC, 
EPAC, GDP, PEC, PETROGAL (ultima fase), PORTUCEL (várias 
empresas), SILOPOR, SN, TAP e TERTIR (participação minoritária 
do Estado). 

Prevê-se que até ao final do corrente ano se realizem as 
operações referentes a GDP, GESCARTÃO (Grupo PORTUCEL), 
PETROGAL e TAP. Por outro lado, prevê-se a realização de novas 
operações referentes a EDP (4Vase) e TABAQUEIRA (ultima fase). 

Julga-se de interesse apresentar, a seguir, o balanço das 
nacionalizações, incluindo os dados até 1998: 

Quadro 111.4. Encargo Líquido das Nacionalizações, 1978/98 
(u.m.: l o9 escudo 

Fluxos 

1. Indernnizaçdes por nacionalizações 

2. Esforço financeiro do Estado nas empresas nacionalizadas, 

do qual: 

3. Indernnizaçdes compensatórias '" 
4. Dotações de capital "' 

5. Dividendos pagos ao Estado pelas empresas 
nacionalizadas 

6. Receitas de reprivatização 

preços de 1998) 

Valor 
717 

4 893 

L 

Fontes: DGT e Relatórios do GAFEEP 

7. Encargo liquido das nacionalizaçòes: 

7.1. = (1 ) + (2) - (3) - (5) - (6) 

7.2. = (7.1 ) - (4) 

( I )  Subsidias e Indemnizaçdes compensatórias as empresas nacionalizadas prestadoras de serviço 
público, incluindo a BRISA (com excepção dos atribuidos pelos Fundos Autónomos: Fundo de 
Abastecimento e outros). 
(2) Dotaçdes de capital, conversáo de créditos em capital e assunçáo de passivos pelo Estado, nas 
empresas nacionalizadas prestadoras de serviço público, incluindo a BRISA 
Nota: No presente quadro, o esforço financeiro do Estado refere-se aos valores atribuidos em cada - 
ano. ~ndependencernente de a realização se ter verificado no respectivo ano. 

-- 

479 

(881) 
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3.2. Reestruturações 

A par das privatizações, e em muitos casos precedendo 
operações de privatização, o accionista Estado procede a operações de 
reestruturação de empresas ou sectores, das quais resultam, por norma, 
empresas a privatizar e, por vezes, empresas a liquidar. Neste período, 
as operações de reestruturação empreendidas ou prosseguidas no 
âmbito do SEE foram as seguintes: 

3.2.1. Sector dos cereais 

A EPAC foi criada com o objecto de garantir o abastecimento 
de cereais e sementes, a fim de assegurar a defesa da produção, as 
exigências do consumo e os superiores interesses da economia 
nacional. A partir da adesão de Portugal a União Europeia, e em 
particular a partir da conclusão do Mercado Interno, a EPAC sofreu o 
impacto de múltiplos e diversos factores (liberalização do mercado de 
sementes, liberalização progressiva da importação de cereais e 
construção de estruturas de armazenamento de cereais por entidades 
concorrentes) que conduziram a uma situação insustentável, do ponto 
de vista financeiro. A criação da SILOPOR, em 1986, por 
destacamento de uma parcela do património da EPAC, constituída por 
silos portuários, e a correspondente dívida da SILOPOR a EPAC, 
avaliada, em 1989, em 7 600 milhões de escudos, mas que cresceu até 
perto de 3 1 000 milhões, valor que actualmente detém, constituiu o 
golpe definitivo na situação financeira da EPAC. 

A degradação desta empresa motivou a aprovação do plano de 
Viabilização Económica e Saneamento Financeiro, aprovado em 
1996. A implementação e execução do plano sofreu atrasos que 
penalizaram a empresa, tornando-se claro que a EPAC não tinha 
capacidade de, por si só, assegurar os meios de financiamento de que 
necessitava. Assim, a sua viabilização passava pelo pagamento da 
divida da SILOPOR e pelo apoio financeiro do Estado. 



Em Setembro de 1996, o passivo da EPAC foi objecto de 
reestnituração com o apoio de 15 bancos e beneficiou de uma garantia 
pessoal do Estado, até ao limite de 30 mil milhões de escudos. 

Em Novembro de 1997, o Governo Portug.ks, em 
cumprimento do disposto no artigo 935 nn" 3, do Tratado da União 
Europeia, notificou a Comissão do seu projecto de auxílio financeiro 
do Estado em favor da EPAC, necessário a concretização de um plano 
de viabilização económica e privatização, a realizar em 1999, não 
sendo ainda conhecida a respectiva decisão. 

Com esta notificação, foi enviada uma outra, relativa a uma 
transferência financeira do Estado, a favor da SILOPOR, no montante 
máximo de 21 milhões de contos, com o objectivo de regularizar a 
dívida da SILOPOR a EPAC e viabilizar a reestruturação da 
SILOPOR, cuja decisão da Comissão também ainda não é conhecida. 

3.2.2.  Sector do gás e petróleo 

A integração dos negócios de petróleo e gás, hoje 
desenvolvidos pela PETROGAL, GDP e TRANSGÁS, constitui um 
primeiro passo para a criação de um operador integrado de energia, 
com a dimensão crítica para competir com eficiência no mercado 
ibérico e nos paises da CPLP, estratégia que vinha a ser desenvolvida 
no seio do Grupo PETROGAL. 

Com este objectivo, o Governo, através do Decreto-Lei n" 37- 
Al99, de 22 de Abril, criou a GALP - Petróleos e Gás de Portugal, 
SGPS, SA, sociedade anónima de capitais públicos, com o objectivo 
de possibilitar uma gestão integrada dos subsectores do petróleo e gás, 
e de facilitar o aproveitamento das complementaridades dos vários 
operadores, tomando mais eficaz o processo de privatizações no sector 
da Energia. 

O capital desta nova empresa é constituído pelas participações 
do Estado na PETROGAL, na GDP e na TRANSGÁS, que deixarão 
de pertencer ao grupo de empresas participadas directamente pelo 
Estado, através da DGT, sendo substituídas pela GALP, SGPS. 
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3.2.3. Sector da pasta e papel 

Na sequência do processo aprovado pelo Decreto-Lei n"9193, 
de 13 de Fevereiro, procedeu-se a reestruturação da PORTUCEL, 
visando o desenvolvimento de melhores condições do negócio e 
criando uma maior atractividade para futuros investidores. Nesse 
diploma previa-se a constituição de novas empresas por destaque do 
património da PORTUCEL, SA e a transformação desta em sociedade 
gestora de participações sociais. 

O processo de privatização parcial da PORTUCEL 
INDUSTRIAL (alienação de 44,275% do capital social), que ocorreu 
no 1 "semestre de 1995, foi conduzido no sentido da realização de uma 
boa dispersão do capital e, ao mesmo tempo, de assegurar um 
adequado grau de internacionalização, objectivos esses que foram 
alcançados. 

Em Dezembro de 1998, na continuação deste programa, as 
participações da PORTUCEL no sector nacional de pastas brancas e 
papéis finos de impressão e escrita, bem como as de outras empresas 
do sector (SOPORCEL e INAPA), foram integradas numa holding - 
PAPERCEL, SGPS - com o objectivo de estimular o crescimento, 
promovendo a integração e a internacionalização, a fim de valorizar os 
activos em sede de privatização. Entretanto prosseguiu a alienação das 
participações consideradas não estrategicas, com a privatização, em 
1999, da Companhia do Papel do Prado e da FAPAJAL. 

3.2.4. Sector da construção naval 

ENVC 
Fruto da grande concorrência que afecta o sector, da 

interrupção de pagamentos devidos por clientes originários de regiões 
que sofreram inesperadas e profundas alterações político-estruturais e 
do elevado nível de investimento exigido a empresa, verificou-se uma 
progressiva degradação da condição económico-financeira da ENVC, 
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que levou a aprovação, pela Resolução do Conselho de Ministros n." 
55/98, de 2 de Abril, das bases de um plano de reestruturação 
empresarial que tem os seguintes três vectores principais: 

- Vector empresarial: transferência para o património do 
Estado da totalidade dos terrenos, edifícios e demais infra-estruturas 
afectos a ENVC; renegociação com a Junta Autónoma dos Portos do 
Norte 30 contrato de concessão; constituição de uma empresa 
ope:ttdora, para a qual será transferida a actividade de construção 
naval e afectação a nova empresa, da trabalhadores dos ENVC ligados 
a actividade dos estaleiros. 

- Vector financeiro: aumento de capital a realizar pelo 
accionista Estado, viabilizando o saneamento económico-financeiro 
da empresa e o acompanhamento financeiro dos investimentos 
indispensáveis ao aumento da produtividade e da rendibilidade do 
empreendimento. 

- Vector social: estabelecimento de um plano social por forma 
a permitir uma melhor adequação dos efectivos a actividade de 
i;onstrução naval, incluindo acções de formação para o aumento da 
qualificação profissional e da produtividade. 

A criação da ENVC - Sociedade Imobiliária, SA, em Agosto 
de 1998, e a consequente aquisição a ENVC, SA dos respectivos 
terrenos, edifícios e outras infra-estruturas, assinalam a 
implementação deste plano, em paralelo com a vertente social que está 
a ser preparada para a execução plena a partir de 1999. 

LISNAVE/GESTNAVE 
Os atrasos verificados na implementação do Plano de 

Reestruturação da LISNAVE, estabelecido em 1993 com o objectivo 
de tornar competitivo o sector da construção naval, centrado nos 
estaleiros da Margueira e da Mitrena, e aprovado pela Comissão 
Europeia, levaram a respectiva revisão consubstanciada num 
Protocolo de Acordo estabelecido em 1 de Abril de 1997 entre o 
Estado e o Grupo Mello. 
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Nos termos deste acordo, a LISNAVE passou para a posse do 
Estado - por via de uma OPT - mudando a designação para 
GESTNAVE, ficando com os trabalhadores considerados 
excedentários pelo Grupo Mello, e com parte da dívida e passando a 
ter como objecto social a prestação de serviços industriais. O Grupo 
Mello, por seu turno, assumiu a restante dívida - através da 
SETENAVE, adquirida na operação de privatização igualmente 
estabelecida neste acordo e que mudou a designação para LISNAVE - 
tendo-se comprometido a utilizar, anualmente, 1 milhão e 400 mil 
horas de trabalho de serviços da GESTNAVE. 

Conforme já fora acordado anteriormente, os estaleiros da 
Margueira (que constituem propriedade do Fundo Margueira Capital, 
cujos títulos estão na posse das instituições de crédito credoras da 
LISNAVE, conforme estabelecido na 1 V a s e  do Plano de 
Reestruturação) serão progressivamente libertados pela nova 
LISNAVE, a partir da conclusão da reconstrução/remodelação dos 
estaleiros da Mitrena onde aquela empresa se vai instalar. Compete, 
agora, ao Estado, através da Sociedade Gestora do Fundo Margueira, 
promover a reconversão urbana dos terrenos da Margueira, de modo a 
valorizar o Fundo e poder ressarcir integralmente, em 2002, os 
referidos credores da antiga LISNAVE, em alternativa a adquirir-lhes 
os títulos do Fundo pelo valor nominal, independentemente do 
respectivo valor de mercado, na mesma data, conforme está acordado. 

3.2.5. Sector ferroviário 

Tendo a Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres 
(Lei n.qOI90, de 17 de Março) consagrado o princípio da separação 
entre a responsabilidade pela construção, renovação e conservação da 
infra-estrutura, atribuída ao Estado ou a "entidade actuando por sua 
concessão ou delegação", e a exploração do transporte ferroviário, o 
Governo, através do Decreto-Lei n."O4/97, de 29 de Abril, 
introduziu algumas alterações no regime jurídico de gestão da infra- 
estrutura ferroviária, com base nos seguintes intuitos programáticos: 
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- Proceder a modernização da política e da estrutura de 
transportes ferroviários; 

- Agilizar a realização e a gestão dos investimentos na infra- 
estrutura; 

- Proceder a racionalização económica do hncionamento do 
sector dos transportes. 

Este diploma criou uma empresa pública com o objecto 
principal de prestação do serviço público de gestão da infra-estrutura 
integrante da rede ferroviária nacional - a REFER, EP - atribuindo- 
lhe missões específicas de desenvolvimento e modernização das infra- 
estruturas ferroviárias bem como de coordenação e controlo de todas 
as actividades com elas relacionadas. A atribuição destas actividades a 
nova empresa, tem igualmente em vista uma adequada harmonização 
com a abertura da actividade de transporte ferroviário a iniciativa 
privada. 

O mesmo diploma procede a uma afectação a REFER de toda 
a infra-estrutura ferroviária anteriormente afecta a CP e aos Gabinetes 
dos Nós Ferroviários e do Atravessamento da Ponte 25 de Abril - 
extintos pelo diploma - bem como da totalidade dos respectivos 
direitos e obrigações, o mesmo se passando com o respectivo pessoal. 

Pelo Decreto-Lei n."O4/97 foi conferido a REFER o direito a 
cobrar as taxas de utilização da infra-estrutura ferroviária, as empresas 
e agrupamento de transporte ferroviário, como serão o casos da CP e 
da empresa responsável pela exploração do Eixo Ferroviário Norte- 
Sul. 

Finalmente, o Decreto-Lei 299-Bl98, de 29 de Setembro, criou 
o Instituto Nacional do Transporte Ferroviário, tendo como finalidade 
regular e fiscalizar o sector ferroviário, supervisionar as actividades 
desenvolvidas neste, assim como intervir em matéria de concessões de 
serviços públicos. 
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3.2.6. Sector siderúrgico 

Após a alienação do capital social da SN-PLANOS e SN- 
LONGOS, em 1995, e concluída a reorganização das restantes 
participações de forma mais conveniente a prossecução dos interesses 
do Estado, foi aprovada, pelo Decreto-Lei nQ 232-Al96, de 6 de 
Dezembro, a dissolução da SN-SGPS, SA, com efeitos a partir de 30 
de Novembro de 1996, passando para o Estado a totalidade do capital 
da SN-SERVIÇOS, processo que actualmente se encontra em vias de 
conclusão formal. 

No âmbito do conjunto de operações prévias a entrada em 
dissolução daquela empresa, e de acordo com a Declaração Unânime 
por Escrito, de 15 de Novembro de 1996, foi deliberado contratar com 
a SN-SERVIÇOS a venda das participações sociais detidas pela SN- 
SGPS, incluindo a golden share de 10% na SN-LONGOS, e a cessão 
da totalidade dos créditos detidos pela SN-SGPS; foi também 
deliberado contratar com a URBINDÚSTRIA a cessão da posição da 
SN-SGPS nos contratos sobre responsabilidades ambientais. 

Do ponto de vista estratégico, prevê-se a concretização da 
autonomização jurídica de algumas áreas de negócio da SN- 
SERVIÇOS, em actividades subsidiárias da produção do aço, tendo 
em vista a futura privatização destas áreas. 

3.2.7. Sector portuario-marítimo 

O modelo de organização das administrações portuárias, não 
obstante se tratar de institutos públicos dotados de personalidade 
jurídica e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, 
tornou-se limitativo de uma gestão de natureza empresarial assente em 
critérios de racionalidade económica, eficácia, produtividade e 
competitividade. Assim, em 3 de Novembro de 1998, o Governo 
aprovou um pacote legislativo para o sector marítimo-portuário, 
transformando aqueles institutos públicos em sociedades anónimas e 
conjugando a adopção de formas jurídicas de direito privado com o 
seu enquadramento no sector público, a fim de Ihes permitir 
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corresponder com eficácia e prontidão as atribuições que a cada uma 
das entidades portuárias está cometida, isto é, actividades de natureza 
empresarial de prestação de serviços e de autoridade portuária a 
exercer em áreas geográficas especificas. 

A criação do novo Instituto Marítimo-Portuário, no âmbito do 
mesmo pacote legislativo, visou congregar numa única entidade as 
competências em matéria de segurança da navegação marítima, de 
regulamentação das actividades de transporte marítimo e definição das 
políticas sectoriais no âmbito marítimo e portuário, que anteriormente 
se encontravam dispersas por três entidades distintas - a Direcção- 
Geral dos Portos, Navegação e Transporte Marítimos, o Instituto 
Nacional de Pilotagem dos Portos e o Instituto de Trabalho Portuário - 
que foram extintas. 

3.2. H. Outras operaçòes de reestru turação 

DRAGAPOR 
As dúvidas suscitadas, no decurso do concurso público de 

privatização da DRAGAPOR, quanto a implicação do acto de 
privatização no regime de protecção social dos trabalhadores 
subscritores da Caixa Geral de Aposentações, designadamente quanto 
ao seu reflexo ao nível das responsabilidades da empresa com as 
respectivas pensões e quanto ao regime de desemprego involuntário 
daqueles trabalhadores, só obtiveram acolhimento a nível legislativo 
através do Decreto-Lei n"O198, de 17 de Janeiro, através do qual o 
Governo estabeleceu medidas de racionalização do quadro do pessoal 
desta empresa e procedeu a definição do respectivo regime jurídico. 

As graves dificuldades que a empresa sofreu com este 
problema, aliadas a forte concorrência que caracteriza o respectivo 
mercado, implicaram a preparação de um plano de viabilização 
económica e financeira que foi aprovado pela Comissão Europeia e 
que consiste, basicamente, na atribuição de um apoio financeiro do 
Estado, sob a forma de dotação de capital, no montante de 3 127 
milhões de escudos. Decorre o processo de aumento de capital, e 
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posterior redução para cobertura dos prejuízos, e a preparação da 
empresa para a privatização. 

INCM 
A especial natureza pública das actividades cometidas a 

INCM, ao condicionar, de modo decisivo, o eventual alargamento da 
sua acção a sectores de actividade próprios da iniciativa privada e a 
sua entrada no mercado, em concorrência com outras empresas, 
constituía um sério obstáculo para esta empresa, nomeadamente em 
face da passagem a fase definitiva da moeda única que veio criar uma 
situação inteiramente nova, de fortes oportunidades, pelo menos no 
que respeita a Casa da Moeda, embora no quadro das grandes 
exigências de competição e qualidade que serão ditadas pela União 
Económica e Monetária. 

Em conformidade, o Governo decidiu imprimir uma lógica 
mais empresarial a INCM, transformando-a, por meio do Decreto-Lei 
n" 70199, de 19 de Maio, em sociedade anónima de capitais 
exclusivamente públicos, e conferindo-lhe um objecto social e uma 
estrutura adequados aquele desiderato. 

3.3. Empresas extintas 

No período de 1996 a 1999, ficaram concluídos os processos 
de liquidação das seguintes empresas públicas (iniciados nos anos 
indicados entre parênteses): CPP-Companhia Portuguesa de Pesca, SA 
( 1984); Frigarve-Empresa Frigorífica do Algarve, SA (1 984); RNIP- 
Rodoviária Nacional, Investimentos e Participações, SGPS, SA 
(1994); CCB-Centro Cultural de Belem, SGII, SA (1995); CN- 
Comunicações Nacionais, SGPS, SA (1 995); SN-Siderurgia Nacional, 
SGPS, SA (1996) e FEIS-Fábrica Escola Irmãos Stephens, SA (1997). 
Neste conjunto de processos, foram transferidos, para o património do 
Estado, activos no montante de 17 897 430 mil escudos e passivos no 
montante de 5 475 1 1  5 mil escudos, acrescendo as regularizações de 
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passivos efectuadas pelo Estado, neste período, nas mesmas empresas, 
no montante de 568 205 mil escudos. 

3.4.  Empresas em processo de liquidação 

Continuaram em processo de liquidação, entre 1996 e 1999, as 
seguintes empresas (indica-se, entre parênteses, o ano da decisão de 
extinção): EPJS-Empresa Pública do Jornal O Século (1 979); 
SNAPA-Sociedade Nacional dos Armadores da Pesca do Arrasto, 
SA( 1982); Gel-Mar-Empresa Distribuidora de Produtos Alimentares 
( 1  984); CTM-Companhia Portuguesa de Transporte Marítimos, EP 
(1  985); CNN-Companhia Nacional de Navegação, EP (1 985); EPDP- 
Empresa Pública do Jornal Diário Popular (1990); Ultrena-Sociedade 
Portuguesa de Comércio de Automóveis, SA (1995); Auto- 
Marinhense-Sociedade Portuguesa de Comercio e Reparação de 
Automóveis (1995). No mesmo período, entraram em processo de 
liquidação as seguintes empresas: CRCB-Companhias Reunidas de 
Congelados de Bacalhau, SA (1997); ENDAC-Empresa de 
Desenvolvimento Agrícola e Cinegético, SA (1998); Portugal 
Frankfurt, 97, SA ( 1  999); JAE-Construção (1999)3. 

Relativamente as empresas públicas em processo de 
liquidação, o Estado assumiu elou regularizou passivos, neste período, 
no montante de 39 280 449 mil escudos. 

3.5. Novas empresas 

No período de 1996 a 1999, para além das empresas criadas na 
sequência de processos de reestruturação e acima identificadas, foram 
criadas as seguintes novas empresas: 

' A JAE-Construção, criada em 1997 para corresponder as exigências de 
flexibilidade e celeridade com que têm de decorrer o lançamento e o 
acompanhamento da execução dos empreendimentos previstos no plano 
rodoviário nacional, não provou dispor de capacidade para cumprir os seus 
objectivos, tendo o Governo decidido proceder a respectiva liquidação, 
regressando ao modelo anterior do instituto publico, agora repartido por três 
novos institutos. 
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- EMPORDEF, criada com o objecto da gestão das 
participações do Estado em sociedade ligadas a actividade de defesa, 
tendo o respectivo capital sido constituído com as participações do 
Estado na INDEP e na OGMA detidas pela DGT; 

- FRME e FRME-RMI, ambas com o objectivo de 
intervenção, nomeadamente através de sociedades-veiculo, na 
reestruturação de empresas privadas em dificuldades mas com 
potencial de recuperação e modernização; 

- LUSA, constituída por escritura pública, a partir da 
transformação da cooperativa com o mesmo nome. tendo por objecto 
a actividade de agência noticiosa e passando o Estado a deter uma 
participação maioritaria; 

- PORTO 2001, com o objecto da concepção, planeamento, 
promoção. execução e exploração do evento Porto - Capital Europeia 
da Cultura 2001 e das actividades que com ele se relacionam no 
âmbito da requalificação urbana; 

- PORTUGAL 2001, criada para assegurar a participação 
oficial de Portugal na Exposição Universal de Hannover, no ano 2000, 
viu o seu objecto ser alargado para a participação noutras exposições 
ou eventos de âmbito mundial ou universal, e para desenvolver 
iniciativas conexas de índole cultural ou científica, tendo mudado a 
denominação inicial (PORTUGAL 2000) para PORTUGAL 2001. 

4. Evolução Económica-Financeira recente (1996198) 

4. 1. Analise global (empresas nào.financeiras) 

No final de 1998, o valor global do conjunto dos Activos 
Líquidos destas empresas atingia 7 726,2 mil milhões de escudos, 
enquanto os capitais próprios eram de 2 880,5 mil milhões, 
correspondendo a 37,3% dos activos. O quadro seguinte discrimina 
estes valores, por referência a globalidade de cada empresa e não 
apenas a parte correspondente a participação do Estado: 
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Quadro 111.5. Activos e Capitais Próprios, por sectores (Empresas não 
financeiras) 

Sectores 

I nergia 

Industrin 

C'oiniin.Social 

I O I A I  

Por si só, o sector da Energia representava cerca de 40% do 
total dos activos e mais de 49% dos capitais próprios. Também o 
sector dos Transportes atingia um peso muito significativo, com cerca 
de 27% dos activos totais e 28% dos capitais próprios, registando os 
restantes valores substancialmente inferiores. 

O forte crescimento registado pelo sector dos Transportes ao 
longo do período considerado encontra justificação nos importantes 
investimentos realizados, quer em infra-estruturas, quer em 
equipamentos (casos do METRO, CPIREFER, TAP e ANA), devendo 
assinalar-se que os dados relativos a 1996 e 1997 incluem a BRISA, 
empresa onde o Estado deixou de ser maioritario em 1998. 

Sob a designação de Outros foram incluídas as empresas que 
não se integravam nos sectores assinalados, destacando-se entre elas 
as seguintes: CTT, HCB, IPE, PARTEST, Parque EXPO 98 e PT. 

4.1.1. Evolução dos resultados 

Na abordagem dos resultados globais obtidos pelo SEEINF, 
optou-se por excluir a PARTEST, empresa instrumental no exercício 
função accionista do Estado, cujos resultados têm origem, na quase 
totalidade, em outras empresas do SEE. 
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Após um situação de equilíbrio registada em 1996, os 
resultados líquidos do conjunto das empresas do SEEíNF consideradas 
nesta análise sofreram um agravamento substancial nos anos de 1997 
e 1998, tendo-se cifrado neste último ano em -68,9 mil milhões de 
escudos. Excluindo, para além da PARTEST, a Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa (HCB), empresa que actua fora do território nacional e 
numa situação fortemente condicionada, os resultados líquidos seriam 
de +24,6 mil milhões de escudos em 1996, -4 1,3 mil milhões em 1997 
e -26,l mil milhões em 1998. 

Quadro 111.6. Evolução dos Resultados (Empresas não financeiras) 

Em consequència, também os Meios Libertos Liquidos 
sofreram uma evolução negativa ao longo do período, tendo-se situado 
em 369,7 mil milhões de escudos em 1998, pouco mais de metade do 
valor registado em 1996. 

(u.m. 

Como resulta dos dados apresentados, este agravamento deve- 
se inteiramente ao agravamento dos Resultados Operacionais, já que, 
quer os Resultados Financeiros, quer os Resultados Extraordinários, 
tiveram uma evolução positiva no período, esta sobretudo ligada a 
descida das taxas de juro e aos processos de saneamento financeiro 

Resultados Operacionais 

Resultados Financeiros 

Resultados Correntes 

Result. Extraordinários 

Resultado Liquido 

Meios Libertos Líquidos 

Meios Lihertos Operacionais 

Meios Libertos 0per.iActivo 

;Result. Liq. i (Cap. Propr. - Res. Líq.) 

1996 

300.3 

-157.2 

143.1 

-13,2 

0,6 

669.9 

370.2 

0,095 

0,000 

1997 

162.9 

-138,O 

24.9 

-4.3 

-60.6 

423.8 

200,3 

0.060 

-0,024 



implementados nos anos em causa, designadamente na CPIREFER e 
na TAP. 

Deve, contudo, referir-se que a evolução negativa dos 
resultados é explicada não só pela degradação das condições de 
exploração de um número significativo de empresas, mas também 
pelas privatizações de empresas lucrativas verificadas no periodo, de 
que se salientam os casos da PT e da BRISA. 

Em termos sectoriais, constata-se um significativo 
agravamento dos resultados líquidos em todos os sectores, com 
excepção da Energia, único sector com lucros em todo o período. Com 
efeito, as empresas integradas nesta área registaram, entre 1996 e 
1998, uma subida global dos resultados líquidos em cerca de 46 mil 
milhões de escudos, embora se deva assinalar que, a par dos 
acréscimos dos lucros da EDP e da PETROGAL, se verificou um 
aumento dos prejuízos consolidados da GDP, embora em valores 
menos significativos e em consequência da fase de investimentos 
ligados ao gás natural. 

Nestas circunstâncias, a concretização de próximas fases de 
privatização de empresas lucrativas que impliquem a perda da actual 
maioria do Estado no capital social dessas empresas, terá um profundo 
impacto negativo sobre as contas do conjunto das empresas 
participadas directa e maioritariamente pelo Estado. 

Os acréscimos mais significativos nos prejuízos verificaram-se 
na Parque EXPO 98 (de -368 mil contos em 1996 para -58,8 mil 
milhões de escudos em 1998), em consequência dos prejuízos com a 
realização da Exposição, na HCB (de - 24,l mil milhões de escudos 
para -42,8 mil milhões, respectivamente) e na RTP (-1 8,5 mil milhões 
de escudos e -25,l mil milhões), em consequência do aumento 
significativo dos custos operacionais, não compensado pelo acréscimo 
das receitas próprias e pelas indemnizações compensatórias associadas 
a prestação do serviço público. 

Com impacto negativo nos resultados, importa ainda referir a 
entrada da GESTNAVE neste conjunto de empresas. Esta empresa, 
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surgida em 1997 por transformação da denominação social da 
LISNAVE, de que herdou os passivos e a maioria do pessoal, regista 
prejuizos acumulados de 47 mil milhões de escudos nos dois anos de 
actividade como empresa do Estado (36,9 mil milhões de escudos em 
1997 e 10,l mil milhões em 1998). 

Em sentido contrario, salienta-se a melhoria dos resultados da 
PORTUCEL em consequência da melhoria da conjuntura no sector da 
pasta de papel, bem como a importante redução dos prejuízos da 
CPIREFER, da EPAC e da TAP (com resultados líquidos 
consolidados positivos em 1997 e 1 W8), evolução sobretudo 
explicável, nos três casos, pelos processos de saneamento financeiro 
desenvolvidos pelo Estado. 

No que respeita a CP e a REFER, empresas em processo de 
reestruturação e saneamento financeiro, como referimos, deverá 
merecer alguma atenção o facto de a redução dos prejuízos líquidos 
agregados das duas empresas, ter sido acompanhada por um 
agravamento em valor superior nos prejuízos operacionais, também 
agregados, conforme adiante se explicita. 

Considera-se também de salientar o facto de as empresas 
dependentes de indemnizações compensatórias, nomeadamente as de 
transportes urbanos de passageiros, registarem volumosos prejuízos 
cujo impacto tem sido suavizado através do esforço do Estado 
materializado em aumentos de capital. 

4. I .  2. Evolução da estrutura financeira 

Reflectindo os processos de saneamento financeiro 
anteriormente referidos, verifica-se que, apesar do agravamento dos 
resultados líquidos e operacionais, se registou uma importante 
melhoria na estrutura de financiamento, com redução do rácio 
Endividamento de médio e longo prazolcapitais próprios, e com a 
estabilização do rácio Endividamento/Activo e dos indicadores de 
autonomia financeira e de solvabilidade. 
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Estando integradas no sector dos Transportes as duas 
principais empresas objecto de saneamento financeiro, é nesse sector 
que se verificam significativas melhorias da estrutura financeira. 
Contudo, a evolução dos resultados operacionais do conjunto 
CPIREFER, bem como a evolução dos indicadores da maioria das 
restantes empresas do sector não permitem grande optimismo quanto 
ao futuro. 

Quadro 111.7. Indicadores de Estrutura Financeira (Empresas não 
fina 
I 
Capitais PrópriosiActivo Total 

Capitais PrópriosiPassivo 

Activo FixoiAciivo Total 

Cap. PermanenteçiActivo Fixo 

Passivo MLPiCapitais Próprios 

Passivo TotaliActivo Total 

ceiras 

0.37 

0.60 0,59 

0,85 

0.88 0.88 

0.99 

O,h2 0.62 

As situações de agravamento mais preocupante deste tipo de 
indicadores, verificam-se na RTP e na HCR, empresas para as quais, 
pelas razões já aduzidas, não se perspectiva alteração a curto prazo da 
situação existente. 

No que respeita a Parque EXPO 98, tudo indica que o 
desenvolvimento do projecto imobiliário previsto para a respectiva 
Zona de Intervenção permita contrabalançar os resultados financeiros 
negativos resultantes da realizaçao da Exposição Mundial. 

4.2. Análise sectorial 

4.2.1. Sector da comunicação social 

No ano de 1998, integravam o sector da comunicação social 3 
empresas com participação maioritária do Estado: RTP, RDP e 
LUSA, tendo esta sido constituída no segundo semestre de 1997, 
absorvendo os activos e passivos da Cooperativa até então existente. 
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Representando a RTP cerca de 74% do activo líquido e 61% 
do volume de negócios do sector, a evolução das contas sectoriais é 
substancialmente determinada pelos dados relativos a esta empresa: 

Quadro 111.8. Evolução dos Resultados (Sector da Comunicação Social) 

Nestas circunstâncias, a evolução dos resultados que 

( u m :  109escudosj 

apresenta no quadro acima esconde realidades fortemente 
diferenciadas a nível das empresas. Assim, enquanto a RTP, apesar da 
melhoria verificada em 1998, continua a apresentar resultados 
fortemente negativos, a RDP registou resultados líquidos positivos em 
todos os anos, tendo a LUSA apresentado lucros de 72 mil contos no 
primeiro ano completo de actividade ( 1  998). 

Resultado Operacional 

Resultado Financeiro 

Resultado Corrente 

Resultado Extraordinário 

Resultado Liquido 

Meios Libertos Liquidos (MLL) 

Meios Libenos Operacionais (MLO) 

MLO I Activo 

Res. Liquido 1 (Cap. Próprios - Res. Liquido) 

Também o forte desequilíbrio na estrutura financeira do sector 
traduz, no essencial, a situação da RTP. E particularmente grave a 
evolução dos capitais próprios desta empresa, crescentemente 
negativos desde 1996, tendo-se constatado que os aumentos do capital 
social verificados em 1996 ( 1  0 mil milhões de escudos) e em 1997 (14 
mil milhões de escudos) foram insuficientes para compensar os 
prejuízos acumulados pela empresa ao longo do periodo. 

Conforme referido, a situação económica e financeira da RTP 
- Radiotelevisão Portuguesa, S.A., sofreu ao longo do periodo 

I '  Capitais Próprios negativos 

1996 

-12,6 

-5.2 

-1 7.8 

-0.4 

- 18.2 

-15,5 

-9,9 

-0.1 12 

-0.86 1 

1997 

-25.5 

-5,4 

-3 1 .O 

-0,3 

-3  1.2 

-28.9 

-23,2 

-0,272 
I ,  

1998 

-18.8 

-5.2 

-24.0 

0.0 

-24.1 

-2 1 .O 

-15.6 

-0,136 
I / 
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considerado um agravamento substancial, tendo o endividamento 
subido de 46 mil milhões de escudos em 95.12.31 para 114 mil 
milhões em 98.12.3 1 ,  enquanto os capitais próprios passaram, nas 
mesmas datas, de 4,8 mil milhões de escudos para -5 1 mil milhões, 
evolução essencial explicada pela degradação das condiçòes de 
exploração da empresa. 

Quadro 111.9. Indicadores de Evoluqão da Estrutura Financeira (Sector 

No que respeita aos resultados, constata-se que estes são 
negativos no conjunto dos três anos considerados, tendo registado um 
significativo agravamento em 1997 e uma melhoria em 1998, ano em 
que o resultados operacional foi de -19,9 mil milhões de escudos e o 
resultado liquido de -25,5 mil milhões. 

da Comunicação Social) 

Quadro 111.10. RTP: Evolução dos Resultados 

Idem. excluindo u indemnização compensatória -28.2 -3 7.2 -33.9 

Resultados líquidos -18.5 -32.2 -25.1 

1 098 
I I 

I  I 

0,33 

1.36 
I ,  

1,37 

('apitais Priiprios i Activo 

Capitais PrDprios I Passivo 

Activo Fixo 1 Activo Total 

Capitais Pernianentes i Activo Fixo 

Passivo MLP I Capitais Próprios 

Passivo Total ! Activo Tola1 

Os resultados de 1997 reflectem o agravamento dos custos 
com o pessoal (em larga medida justificados pela integração 
excepcional nos quadros da empresa de colaboradores ate aí com 

Capitais Próprios negativos 

1996 

0.03 

0.03 

0,28 

1,41 

9.07 

0.97 

1997 
I )  

I I 

0.37 

1,46 
I 1  

1 ,I4 
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vinculo precário), o reforço das provisões para pensões, o aumento 
dos custos com a programação (sobretudo ligados aos custos com 
programas nacionais impostos pela obrigação de serviço público). Do 
lado dos proveitos, assinala-se a redução da indemnização 
compensatória paga pelo Estado e, em sentido contrário, o acréscimo 
das receitas publicitárias. 

Quanto a melhoria verificada nos resultados de 1998, é 
sobretudo explicada pelo aumento da indemnização compensatória e 
por um acréscimo de 15% nas receitas publicitárias, a par da redução 
do valor das provisões para pensões contabilizado como custos do 
exercício. 

Gráfico 111.1. RTP - l996/1998 

Contudo, deve assinalar-se que, por força da aplicação da 
Directriz Contabilística 19, as provisões para responsabilidades com 
pensões e despesas médicas associadas aumentaram, mas cerca de 
70% do seu valor foi levado directamente a capitais próprios. Como 
factor negativo, regista-se também o aumento de 13% no número de 
trabalhadores ao serviço e um novo agravamento dos custos com o 
pessoal (+22,2%). 
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Pela sua importância para a actividade da empresa, importa 
ainda referir a assinatura, no final de 1996, do novo Contrato de 
Concessão, que consagra as obrigações da empresa em matéria de 
serviço público e as compensações a atribuir pelo Estado sob a forma 
de indemnização compensatória. 

A RDP - Radiodifusão Portuguesa, S.A., apresenta uma 
situação económica e financeira positiva, para o que contribuiu o 
esforço de racionalização na utilização dos meios financeiros 
disponíveis, a manutenção da taxa de radiodifusão sonora, que garante 
a RDP recursos financeiros estáveis e não dependentes da actividade 
da própria empresa, a par do esforço financeiro do Estado, traduzido, 
nomeadamente, na assunção da responsabilidade por pensões, que 
teve como contrapartida a anulação, a partir de 1999, da indemnização 
compensatória que vinha sendo atribuída a empresa. 

Quadro 111.1 1. RDP: Evolução dos Resultados 

A evolução dos resultados e dos meios libertos ao longo do 
período evidencia a melhoria significativa das condições de 
exploração e permite algum optimismo quanto a actividade futura da 
empresa. 

(u.m.: I oh escudos) 

4.2.2.  Sector da indústria 

Actualmente as empresas do sector da Indústria detidas directa 
e maioritariamente pelo Estado são a EDM, a ENVC, a EMPORDEF, 
a INCM, a PORTUCEL e a SN, tendo saído deste conjunto, conforme 

Resuhados operacionais 

Idem. cwhindo  u indemnizução compensuiciriu 

Resultados liquidos 

Idem. excluindo u indemnizução compensuror~u 

Meios Libertos Liquidos ( M L L )  
Meios Libertos Operacionais (MLO) 

1996 

1 075 

424 

270 

-381 

1 954 

1 149 

1997 

1413 

662 

972 

22 / 

2 292 

1851 

1998 

940 

63 7 

907 

60.5 

1 966 

1 934 
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atrás se viu, a INDEP, a OGMA, a SETENAVE, a QUIMIGAL e 
TABAQUEIRA. 

No sector da indústria o volume de negócios atingiu, em 1998, 
o montante de 186,8 mil milhões de escudos, representando a 
PORTUCEL 49% daquele total. Para além daquela empresa, 
destacam-se, pela sua contribuição para o volume de negócios do 
sector a EDM, com 12%, a SN-Serviços com 10% e a ENVC e a 
INCM com 9% cada. O volume total de negócios regista uma 
acentuada quebra relativamente ao ano de 1996, por motivo da saída 
de algumas empresas, como a QUIMIGAL e a TABAQUEIRA, que 
se caracterizam pela grande dimensão, designadamente nas vendas. 

Este conjunto de empresas, não obstante ter registado 
resultados liquidos negativos após interesses minoritários, apresenta 
uma evolução favorável, quando comparado com o ano de 1996, em 
virtude das melhores perfonnances verificadas, nomeadamente na 
INCM e na PORTUCEL. 

A melhoria dos resultados líquidos negativos reflecte a 
evolução favorável dos resultados extraordinários, e em menor 
dimensão dos resultados financeiros, já que ao nível dos resultados 
operacionais se registou um ligeiro agravamento, conforme evidencia 
o quadro seguinte: 

Quadro 111.12. Evoluqão dos Resultados (Sector da Indústria) 

Resultado extraordinário 

25 082 26 271 24 213 

(um.:  10~escudos) 

Resultado operacional 

Resultado financeiro 

Resultado corrente 

1996 

-2 920 

-5 792 

-8 712 

1997 

1 489 

-7 322 

-5 833 

1998 

-3 227 

-5 394 

-9 621 



Verifica-se, ao nivel dos principais indicadores da estrutura 
financeira, uma evolução globalmente desfavorável, face a alteração 
verificada na estrutura do endividamento, com acréscimos dos débitos 
de curto prazo, designadamente da EDM e da PORTUCEL, em 
detrimento do financiamento de médio e longo prazo. No entanto 
aqueles indicadores podem, ainda, considerar-se aceitáveis em 1998: 

Quadro 111.13. Indicadores de Estrutura Financeira (Sector da 

('apitais prOprios1Activo 

Capitais pr6prioslPassivo 

Act ivo l ixo1Aci ivo total 

Capitais perinat>eiitesÍActivo fixo 

Passivo ML.P/C'apitais pr6prios 

I'assivci totallActivo total 

idústria 

0.45 0.32 

0.90 0.59 

0.6 1 O,6 l 

0.53 0.82 

0.50 0.54 

O volume de negócios realizado pela EDM - Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro, SA tem vindo a decrescer ao longo dos 
últimos dois anos, sendo de 29,5 mil milhões de escudos em 1996 e 
2 1,7 mil milhões em 1998. A redução, neste último ano, resulta do 
decréscimo dos proveitos de vendas da SOMINCOR que foram 
afectados drasticamente pelas baixas cotações do cobre no mercado 
internacional. Em consequência, os resultados operacionais que se 
situavam em 2,2 mil milhões de escudos em 1996 passaram para -5,O 
mil milhões em 1998, o mesmo se verificando ao nivel dos resultados 
líquidos, cuja evolução negativa foi de -104 milhões de escudos para 
-2,9 mil milhões de escudos, em 1998. 

O agravamento das condições de exploração motivou, no ano 
de 1998, a aprovação de um documento base de estratégia para a 
EDM e seu grupo, cujas consequências foram a redução de efectivos, 
bem como uma redução drástica de gastos em prospecção mineira, 
visando o reequilíbrio económico-financeiro das empresas do bmpo. 
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Estão, igualmente previstas alienações de participações financeiras 
consideradas não estratégicas, com o objectivo do reforço da estrutura 
financeira das empresas do grupo. 

O grupo da PORTUCEL - Empresa de Celulose e Papel de 
Portugal, SGPS, SA, cuja consolidação envolveu 18 filiais, revelou 
durante o exercício de 1998 um condicionamento das suas actividades 
operacionais, num contexto de grande instabilidade criado pelos 
efeitos da crise asiática, tendo a actividade do grupo sido afectada 
pelas condições de mercado, designadamente da retracção da procura 
de pastas químicas e papéis industriais. O volume de facturação foi de 
91,8 mil milhões de escudos em 1998, correspondendo a 96% dos 
montantes facturados no ano anterior e a 105% do volume de negócios 
de 1996. 

A situação patrimonial da ENVC - Estaleiros Navais de 
Viana do Castelo, SA traduz o resultado das profundas alterações 
ocorridas durante o exercício de 1998, nomeadamente a 
implementação da primeira fase do plano de reestruturação. Os 
resultados operacionais negativos de 1 097 milhões de escudos 
revelam uma evolução favorável face aos resultados dos dois últimos 
anos; no entanto, verificou-se uma degradação nos resultados líquidos 
motivada pelo agravamento dos custos extraordinários no exercício de 
1998 em consequência, entre outras, das responsabilidades com o 
plano de pensões da empresa. 

No exercício de 1998 a INCM - Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, SA manteve a tendência de melhoria de resultados, com 
excepção dos financeiros e dos extraordinários. No período de 1996 a 
1998, o bom desempenho desta empresa reflecte-se no ritmo de 
crescimento do volume de negócios, bem como nos resultados 
líquidos de 1998 que atingiram mais de 1,9 mil milhões de escudos o 
que representa cerca de 5 vezes o valor de 1995 e o dobro dos 
resultados de 1997. 

O lucro obtido no exercício de 1997 pela Siderurgia 
Nacional-Empresa de Serviços, SA representou uma inversão da 



tendência que se vinha observando nos últimos anos, tendo a empresa 
aumentado as vendas dos principais produtos e operado melhorias 
acentuadas nos índices de produtividade. A redução do volume de 
negócios no exercício de 1998, quer por efeito do decréscimo do preço 
médio de venda, quer por efeito da redução da procura, motivou um 
prejuízo nas actividades da empresa, representando um agravamento 
da perfòrmance relativamente ao ano anterior. 

Não obstante aquele prejuízo, os principais indicadores 
económico-financeiros da empresa continuam a demonstrar uma 
situação aceitável. 

4.2.3. Empresas de transportes e gestão de infra-estruturas 
conexas 

O sector dos transportes, devido as suas características que 
combinam grandes necessidades de investimento em infra-estruturas 
com uma forte componente social do serviço prestado, tem sido, 
historicamente, o mais deficitário e dependente do apoio estatal em 
todo o SEE. A degradação da situação económico-financeira de 
algumas dessas empresas justificou, nos Últimos anos, não só um 
esforço de saneamento financeiro do sector sem paralelo na sua 
história (só possível devido ao volume de recursos captados com o 
programa de reprivatizações levado a cabo pelo Estado), como a sua 
reestruturação. 

A reestruturação assumiu, sobretudo, a forma de criação de 
novas empresas e se, em alguns casos, o objectivo foi o de imprimir 
uma dinâmica empresarial e maior flexibilidade de gestão a serviços 
anteriormente desempenhados por institutos públicos (casos das 
administrações portuárias que deram origem, no final de 1998, a cinco 
novas sociedades de capitais publicas), existiu igualmente a 
preocupação de criar condiçòes para a entrada da iniciativa privada em 
segmentos que anteriormente lhe estavam vedados, como sejam o 
transporte ferroviário e a exploração de infra-estruturas aeroportuárias. 
A especifícidade e elevado custo das infra-estruturas foi ainda 
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responsável pela opção de criação de empresas autónomas para os 
projectos do novo aeroporto de Lisboa e do metropolitano do Porto. 

Estas alterações permitem, pela primeira vez, separar a 
tradicional análise do sector público dos transportes em dois ramos - 
actividades de transporte e de exploração de infra-estruturas conexas - 
sendo o único caso em que uma empresa acumula as duas funções o 
do Metropolitano de Lisboa, EP (que continuaremos a considerar 
apenas como uma empresa de transportes). 

Visto já não exercer actividades de gestão de tráfego aéreo, 
considera-se a ANA apenas como gestora de infra-estruturas, no 
período em análise, antecipando a sua cisão. 

Salienta-se que devido aos critérios anteriormente definidos, 
não serão analisados as empresas em que a participação do Estado é 
minoritária (ANAM, NAER, SOFLUSA e Metro do Porto) e aquelas 
que sendo maioritárias foram criadas no final de 1998, não tendo por 
isso apresentado contas no período em análise, casos das ex- 
administrações portuárias e da NAV. 

EMPRESAS DE TRANSPORTES 
Este conjunto de empresas inverteu, em 1998, uma tendência 

já longa de deterioração dos seus resultados. Com efeito, o resultado 
líquido global apurado por esta actividade, após atingir um prejuízo 
máximo de 104,5 mil milhões de escudos em 1996, diminuiu para 
cerca de 62,5 mil milhões, o que traduz uma melhoria de 40,1%. 

No entanto, constata-se que apesar das melhorias verificadas 
ao nível das infra-estruturas construídas e da fixação administrativa de 
preços com uma forte componente social, a procura de transporte 
mantém-se quase estagnada há alguns anos após um período de forte 
decréscimo. 

Refira-se igualmente que o crescimento de 7,7% verificado em 
1998 poderá revestir-se de um carácter pontual derivado da realização 
da EXPO' 98 em Lisboa. Também merece uma referência o contraste 
evidente entre o volume de negócios da TAP, que representa cerca de 



76,0% do total deste conjunto, e a sua correspondência com c númerc 
de passageiros (cerca de 3,9% dos 989.3 milhões de passageiros 
transportados em 1998). 

Gráfico 111.2. Evolução do Número de Passageiros Transportados 

I r ca r r i s  mSTCP Metro mCP iTranstejo TAP I 

Neste contexto, as melhorias registadas ao nivel dos resultados 
líquidos ficam a dever--se a acções de saneamento financeiro das 
empresas do sector, essencialmente ao Plano Estrategico e de 
Saneamento Económico-Financeiro (PESEF) da TAl' c a 
reestruturação do sector ferroviário e ás medidas posteriormente 
tomadas de reequilíbrio da CP, com diferentes impactos ao nivel da 
actividade operacional, financeira e nos resultados extraordinarios Os 
casos particulares destas duas empresas serão abordados em maior 
profundidade mais adiante 

Também a evolução dos indicadores da situação patrimonial 
deste conjunto de empresas deve ser analisada com cuidado face as 
modificações entretanto ocorridas 
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Gráfico 111.3. Volume de Negócios 

Total: 292,O milhões de contos 

Assim, o decréscimo acentuado do indicador Activo 
Fixo/Activo Total em 1997 e 1998 fica a dever-se essencialmente ao 
processo de transferência, da CP para a REFER, da maioria das Infra- 
estruturas de Longa Duração (ILD) do domínio público ferroviário 
que, devido a forma como foi efectuada teve um grande impacto sobre - 

este indicador, induzindo uma forte diminuição do activo fixo 
conjunto das empresas de transportes correspondente ao valor 
imobilizado transferido. 

Quadro 111.14. Evolução dos Resultados (Sector dos Transportes) 
(um.  : I 0 k c u d o s )  

hleios lib~7tos opaacionais (!vlI.O) 

hll,O Xdivo 

Rzsiiltado líquido capitais próprios 

Resultado optxacional 

Resultado financeiro 

Resultado corrmte 

Resultado e'itraordinirio 

Resultado líquido 

?\leios lih~*os líquidos (MI,J.) 

1996 

-48 474 

-39 139 

-87 613 

-16 877 

-104 494 

-73 331 

1997 

-60 584 

-33 039 

-93 623 

-6 613 

-10 0241 

-69 752 

Nota: Os valores aprcsmtados para 1998 ~ncontram-se influenciados pela altwac;ão ocorrida na TAP 
que passou a apresentar contas consolidadas. 

-19 311 

-0.0 1 7 

-0.376 

1998 

-58 066 

-28 529 

-86 596 

24 341 

-62 552 

-27 161 

-30 095 

-0.022 

-0.2 17 

-22 676 

-0.0 17 

-0.1 68 



No gráfico seguinte pode observar-se o elevado esforço de 
recapitalização deste conjunto de empresas, com particular incidência 
em 1997. Salienta-se que a diminuição dos capitais próprios em 1998, 
alem de explicada pelos prejuízos gerados, se encontra mais uma vez 
ligada a transferência de reservas de financiamento de ILD referente 
ao processo CPIREFER. 

Quadro 111.15. Indicadores de Estrutura Financeira (Sector dos 
Transportes) 

Tal como referido anteriormente, serão analisados nos pontos 
seguintes os dois casos de reestruturaçào mais significativos. 

O período de 1996 a 1998 ficou marcado, para TAP - 
Transportes Aéreos Portugueses, SA" pela conclusão do Plano 
Estratégico e de Saneamento Financeiro (PESEF) e pela preparação da 
privatização. Para avaliar os progressos produzidos por esse plano 
justifica-se uma análise baseada no periodo mais alargado 199311 998. 

No final de 1993, a situação económico-financeira da TAP era 
preocupante, tendo registado, nesse ano, um prejuízo de 36,4 mil 
milhões de escudos e exibindo capitais próprios negativos no valor de 
54.3 mil milhões de escudos. 

Aciivo EixoIActivo Total 
Autonomia Financeira 
Solvabilidade 
(';ip. Pertnanerites/Activo Fixo 
Passivo MI.P/C'apiiais Prbprios 
Passivo TotaliActivo Total 

4 Salienta-se que embora os valores constantes dos quadros e gráficos aqui 
apresentados respeitem, em 1998, a valores consolidados, a analise efectuada 
ao longo do texto respeita à actividade individual, permitindo a sua 
comparabilidade com o passado. 

1996 
0.89 
0.1 5 

que passou a aprescntar contas consolidadas 

1 
Nota: Os wlores aprescniados para 1998 encontram-se infliienciados pela alternçàci ocorrida na TAP 

0.1 8 
0.84 
3.86 
0.85 

1997 
0.86 
0.26 
0.35 
0.02 
2.04 
0.74 

1998 
0,74 
0,34 
O J  I 
0.<)7 
2.02 
0.76 
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Gráfico 111.4. Evolução dos Capitais Próprios e Esforço Financeiro do 
Estado 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Capitais Próprios D o t a ç õ e s  de Capital* 

*Óptica da atribuição - Inclui Dotações de Capital, Assunção de Passivos e Conversão de 
Créditos em Capital. 

Foi nessas circunstâncias que foi elaborado o PESEF para a 
TAP, prevendo a gradual recuperação da empresa ao longo dos 4 anos 
da sua vigência. Este plano assentava não só no estabelecimento de 
objectivos quantificados e calendarizados destinados a tornar a 
actividade operacional da empresa mais eficiente e competitiva, mas 
também num importante esforço financeiro do Estado, a realizar 
mediante a assunção de empréstimos da transportadora e a prestação 
de garantias a operações de crédito respeitando o seguinte calendário: 

Quadro 111.16. TAP: Esforço financeiro do Estado no quadro do PESEF 
(u.ni.: 10' - escudos) 

Assunc;ão de Passivos 
12restac;ão de Garantias* 

* I.imitz misinio anual 

1094 

50  
162 

1995 

30 

169 

-1996 

40 

129 

1997 

40 

70 

Total 

180 
530 
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Como se pode observar, a assunção anual de passivos pelo 
Estado, que tinha como contrapartida o reforço de uma reserva para 
saneamento financeiro, permitiu uma diminuição constante do passivo 
de financiamento da empresa e um reforço dos capitais próprios ao 
longo do período de implementação do PESEF. 

Gráfico 111.5. Evolução do Passivo e Capitais Próprios da 'I'AP. 

Passivo Capitais Próprios - Custos Financeiros (esc.direita) 

Esse apoio a empresa também se reflectiu ao nível dos custos 
financeiros, tendo a TAP beneficiado não só da assunção de passivos, 
como da substituição de empréstimos existentes por emprestimos a 
taxas de juro mais baixas quer pela existência da garantia do Estado, 
quer pela descida das taxas de juro do mercado. 

No final de 1998, o passivo da TAP (contas não consolidadas) 
atingiu os 209,O mil milhões de escudos, um crescimento de 8,0% face 
a 1997, explicado por um acréscimo superior a 20 mil milhões de 
escudos de dívidas de médio e longo prazo a fornecedores de 
imobilizado (que retlecte a aquisição de 5 novos aviões em regime de 
leusirg financeiro). Naquele ano verificou-se uma redução de 3.1 mil 
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milhões de escudos nos capitais próprios da empresa, relacionada com 
a contabilização, em resultados transitados, de ajustamentos no valor 
das responsabilidades com pensões. 

Refira-se a propósito dos capitais próprios, que em 1998 se 
procedeu a uma redução do capital da empresa para absorção de 
prejuízos acumulados, sendo o capital social da TAP, actualmente, de 
50 mil milhões de escudos. 

Gráfico 111.6. Evolução dos Resultados da TAP, 199311998 

t Result. Operacionais 8 Result. Financeiros 
Result. Extraordinários 4 Result. Liauidos 

Também ao nível dos resultados, se pode observar os 
progressos conseguidos pela empresa durante o período de vigência 
do PESEF. Assim, mesmo apesar de um crescimento modesto dos 
proveitos operacionais, as medidas de controlo e racionalização de 
custos permitiram a melhoria dos resultados operacionais em 8 1,7% 
logo em 1994, sendo positivos ( I  ,8 mil milhões de escudos) a partir de 
1995. Salienta-se que grande parte desta recuperação se ficou a dever 
a medidas de excepção implementadas ao nível dos custos com 



Privatizações e Regulação 

pessoal, que implicaram o congelamento de salários em 1993 e 1994 e 
uma redução drástica do numero de trabalhadores através de esquemas 
de pré-reformas e rescisões por mútuo acordo (o efectivo médio ao 
serviço passou de 10 199 trabalhadores em 1993 para 8 304 
trabalhadores em 1997). 

Em 1998, a evolução negativa dos resultados operacionais 
individuais da empresa (7,963 mil milhões de escudos contra 8,124 
mil milhões em 1997), apesar do bom comportamento da procura, 
resultou de um crescimento dos custos de 8,4%, devido ao efeito 
conjugado do aumento das provisões do exercício, e dos custos com 
pessoal, que cresceram 14,2% atingindo os 66,974 mil milhões de 
escudos. Apesar disso, a redução dos custos extraordinários além de 
compensar o acrescimo de custos financeiros permitiu a empresa 
manter a tendência de crescimento do resultado líquido, que atingiu 
1,652 mil milhões de escudos, contra 1,476 mil milhões no exercício 
anterior. 

A CP - Caminhos de Ferro Portugueses, EP caracteriza-se 
como uma empresa com um défice de exploração crónico e um grande 
nível de endividamento. A conjugação de elevados esforços de 
investimento em infra-estruturas e a prática de tarifas sociais nos 
percursos suburbanos foram os principais responsáveis por estes 
desequilíbrios. A progressiva erosão dos capitais próprios pelos 
prejuízos acumulados levou a que, em 1995, esta empresa exibisse 
uma estrutura de capitais extremamente débil (Capitais 
próprios/Passivo = 0,02). 

Face a continua degradação das condições de exploração deste 
modo de transporte, começou a ser equacionada, em 1996, a 
reestruturação do sector ferroviário, tendo por ponto de partida a 
separação clara entre as actividades de construção e gestão de infra- 
estruturas e as actividades de transporte de passageiros e mercadorias 
(dando cumprimento as directivas comunitárias que preconizavam 
esta separação) e a posterior abertura a iniciativa privada de 
determinadas linhas. 
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O modelo adoptado para esta reestruturação passou pela 
criação de uma nova empresa, a REFER - Rede Ferroviária Nacional, 
EP, para onde foram sendo transferidas, de uma forma faseada, as 
infra-estruturas de longa duração (ILD) pertencentes ao domínio 
público ferroviário, bem como os financiamentos que lhes estavam 
associados (subsídios contabilizados como reservas de investimento e 
empréstimos). Estes movimentos podem ser resumidos no quadro 
seguinte: 

Uma vez que este modelo implicava uma redução acentuada 
dos capitais próprios da CP, foi incrementado o apoio do Estado 
destinado a reforçar o seu reequilíbrio, traduzindo-se em aumentos 
substanciais do respectivo capital estatutário: 

Quadro 111.17. CP: ILD e financiamentos transferidos para a REFER 
(u.m.: I 0'escudos) - 

Imobilizado (ILD) 
Outros Activos 
Subtotal I .  
Subsídios (Reservas) 
Empréstimos 
Subtotal2. 

Saldo (I. - 2.) 

Quadro 111.18. CP: Evolução do Esforço Financeiro do Estado 
( u m :  IOhescudos) 

Nota: O saldo apurado anualmente é registado como credito da CP  sobre a REFER sendo 
progressivamente regularizado. 

1997 

67 327 21 1 

15 878 885 
83 206 096 
15 301 242 
38 800 000 
54 101 242 
29 104 854 

Dotaçdes de Capital* 
Indem. Compensafórias 

Total 

1998 

223 9 17 688 
-1 174514 

222 74 3 174 
154 117610 

7076418 
161 194028 
61 549 146 

* 0ptica da atribuiçào. Inclui dotaçnes de capital, assunções de passivos e converçào de créditos em 
capital. 

Total 
29 1 244 899 

14 704371 

305 949 270 
169 418 852 
45 876 418 

215 295 270 
90 654 O00 

1995 
10000 
20000 

30000 

1996 

25000 
12000 

. 37000 

1997 

151519 
4000 

155519 

1998 
120000 

2000 

I22000 

Total 
3065 19 

38000 

344519 



Salienta-se que em 1997 ocorreram duas operações distintas de 
aumento de capital, tendo a primeira, no montante 60,5 mil milhões de 
escudos, sido realizada em numerário e a segunda, no montante de 9 1 
mil milhões, através da entrega a CP de um lote de 27,5 milhões de 
acções da EDP 

Gráfico 111.7. Evolução do Passivo e Capitais PrGprios da CP, 1995/199X 

I -Passivo Capitais Próprios -Custos e perdas financeiras (esc.direita)/ 

Embora esta última modalidade de aumento de capital tivesse 
o inconveniente de apenas permitir o encaixe da venda dos titulos no 
início do 2" Semestre de 1998, durante a 3.' fase de privatizaçâo da 
EDP, revelou-se extremamente proveitosa para a CP tendo gerado u m  
encaixe global de 118,971 mil milhões de escudos entre dividendos 
(3,571 mil milhões) e o valor de venda das acções (1 15-3 mil 
milhões), o que equivaleu a uma mais-valia de 24,375 mil milhões de 
escudos. 

Chama-se igualmente a atenção para o facto de o aumento de 
capital de 120 mil milhões de escudos, referido anteriormente como 
atribuído em 1998, só ter realização prevista para o ano corrente 

Como resultado combinado do processo de transferência de 
ILD e correspondentes financiamentos para a REFER. e do 
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saneamento financeiro realizado pelo Estado, constata-se, em 1997, 
um reforço dos capitais próprios da empresa, a que se segue uma 
diminuição desta rubrica, acompanhada de um decréscimo sensível do 
passivo (resultante da transferência de alguns empréstimos associados 
a infra-estruturas para a REFER e também da utilização do encaixe da 
operação de venda das acções da EDP na amortização de passivos). 

Gráfico 111.8. Evolução dos Resultados da CP, 199511998 

s Result Operacionais i Result Financeiros 
10 Result Extraordinarios Result Liquidos 

Embora o principal impacto sobre a CP do processo de 
reestruturação do sector ferroviário se tenha sentido ao nível do 
Balanço, este originou igualmente transformações importantes ao 
nível da demonstração de resultados. Não só a operação de 
saneamento financeiro levada a cabo com títulos da EDP teve 
repercussões significativas sobre os resultados financeiros e 
extraordinários, mas também os custos e proveitos operacionais foram 
afectados. 

Assim, a transferência das atribuições de gestão de infra- 
estruturas para a REFER foi acompanhada de uma transferência 
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igualmente faseada de pessoal afecto a essas actividades, o que teve 
como consequência natural uma diminuição dos custos com pessoal 
na CP. Ao todo, 2 545 trabalhadores provenientes da CP transitaram 
para a REFER (490 em 1997 e 2 055 em 1998), correspondentes a 
l8,7% do efectivo da primeira no final de 1996. 

Outras variações significativas ao nível da exploração 
registaram-se com o desaparecimento da rubrica trabalhos para a 
própria empresa (relacionada com as funções de manutenção das 
infra-estruturas e com uma diminuição de fornecimentos e serviços 
externos). 

AGREGAÇÃO CP/REFER 
Ao nivel do Balanço agregado CPIREFER', os resultados 

obtidos evidenciam o já mencionado reforço dos capitais próprios da 
CP e também da REFER, que recebeu em 1998 uma dotação de 
capital de 10 mil milhões de escudos. 

Face a evolução anteriormente constatada para as contas 
individuais da CP, e uma vez que a agregação elimina o efeito 
negativo da transferência de reservas de investimento para a REFER, 
verifica-se um crescimento continuo dos capitais próprios deste 
conjunto. 

Trata-se de um pequeno exercício teórico de comparação entre os indicadores 
agregados das duas empresas em 1997 e 1998 com os da CP isolada em 1995 
e 1996, destinado a apurar eventuais impactos da separação das actividades 
da CP. Note-se que os debitos e créditos detidos entre si pelas duas empresas 
foram retirados, tendo sido corrigidos custos e proveitos decorrentes de 
facturação entre as empresas, mas apenas em 1998 (assume-se que em 1997 
estas ocorrências tiveram reduzida expressão face aos valores agregados); 
foram igualmente ignorados debitos e créditos com influência nos resultados 
que não tinham sido reconhecidos por uma ou outra empresa no exercicio a 
que respeitavam. 
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Gráfico 111.9. Evolução do Passivo e Capitais Próprios da CP e REFER, 
199511998 

1995 1996 1997 1998 

1 r i i P a s s i v o  - Capitais Próprios C u s t o s  e perdas financeiras (escdireita)] 

Apesar de ainda se constatar um crescimento do passivo de 
2,9% em 1998, a solvabilidade global destas duas empresas nesse ano 
foi de 0,74, assistindo-se, igualmente, a um reforço da autonomia 
financeira e do grau de cobertura do activo fixo por capitais 
permanentes. 

Quadro 111.19. CP/REFER: Evolução de Estrutura Financeira 
1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 

,4.cliv» Fixo.il~?i\'o Total I 0.84 1 0.90 1 0.89 1 0.73 

A analise da demonstração de resultados agregada revela que 
os ganhos obtidos até a data pefa reestruturação derivam 
exclusivamente do saneamento financeiro realizado na CP. Com 
efeito, a explicação para a redução dos prejuízos, entre 1997 e 1998, 
assenta sobretudo no comportamento dos resultados financeiros e 

0.42 
0.74 
0.94 
0.62 
0.58 

i l~~ tonomia  Financeira I 0.02 / 0.07 / 0.36 
Solvahilidad~. 
Cap. Ptxman~ntes:Adivo Fixo 
Passivo hl1,PCapitais Pr6prios 
Passivo Total:'Adivo Total 

0.02 
0.79 

27.57 
0.98 

0.07 
0.85 

10.36 
0.93 

0.56 
0.9 1 
1.25 
0.64 



extraordinários (rubricas onde o peso da REFER no total e 
extremamente reduzido, cerca de 1,4 e 2,2%, respectivamente) 

Gráfico 111.10. Evolução dos Resultados da CP e REFER, 1YYSIlS)YX 

20, a Result. Operacionais Result. Financeiros - 

10,. Result. Extraordinarios J Result. Líquidos 

Quanto ao resultado operacional global, cifrado, em 1998. em - 
51,7 mil milhões de escudos, regista um agravamento de 1 1 , 3 3 ° z ~ .  
resultante de um decréscimo, em termos reais, dos proveitos de 
prestação de serviços e dos subsídios a exploração, e de um aumento 
dos custos, em especial dos custos com pessoal que cresceram 
13,08%, atingindo um volume idêntico ao dos prejuízos operacionais 
(51,7 mil milhões de escudos) O quadro seguinte apresenta alguns 
indicadores tentativos para o conjunto destas duas empresas 

Conclui-se, deste pequeno exercício, que a reestruturação do 
transporte ferroviário, tendo criado condições para o surgimento da 
iniciativa privada neste modo de transporte, carece ainda da 
implementação de medidas ao nível da exploração destas empresas 
que permitam travar a degradação das suas actividades operacionais 
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Quadro 111.20. Indicadores Globais CPIREFER 

VAB,í 
Cash-Flow Operacional 
Cash-Flow Liquido 
Custos com Pessoal I VAB 
Cust. Pessoal I Vol. Negócios 
Efectivo MSdio 
Custos Financeiros I VAB 
Cust. Financ./(Vendas + Pr. Serv.) 
Result. Operacional I Açt. Liq. 

EMPRESAS DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE 
TRANSPORTES 

O conjunto das empresas de infra-estruturas que aqui 
analisamos (recorde-se: ANA, REFER, BRISA e JAE-Construção) 
não é ainda suficientemente homogéneo, nem se apresenta 
estabilizado, pelas seguintes razões: 

- a  BRISA só está incluída nos valores aqui referidos até 1997, 
dado que em 1998 o Estado deixou de deter a maioria do capital da 
empresa; 

- a JAE foi extinta muito recentemente; 
- os valores da ANA ainda integram a componente de 

navegação aérea, autonomizada a partir de 1999; 
- a transferência de activos da CP para a REFER ainda não se 

encontra totalmente regularizada e 
- as sociedades anónimas resultantes da transformação das 

administrações portuárias só entrarão com valores para o conjunto no 
final do corrente ano. 

De todos estes factos, a privatizaçâo da BRISA foi o que 
condicionou mais fortemente a evolução dos indicadores de 
exploração deste conjunto de empresas, como se pode observar no 
quadro seguinte: 
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Quadro 111.21. Evolução dos Resultados (Empresas de Gestão de 
Infra-estruturas de Transportes) 

I Resultados Liauidos 1 14797 1 19351 1 27 I65 1 -2943 1 

Resultados Operacionais 
Resultados Financeiros 

Resultados Correntes 
Resultados Extraordinários 

Meios Libertos Liquidos (MLL) 33976 "0951 I I Meios Libertos Ooeracionais (MLO) 49 886 53 449 I0 h01 

30 707 
-15 121 

15 586 
3 528 

Salienta-se que o efeito positivo gerado pela ANA nos 
indicadores globais, traduzido pela obtenção de resultados 
operacionais e correntes positivos se encontra sobrestimado devido a 
inclusão de proveitos da navegação aérea. Por outro lado, as próprias 
características destas actividades induzem algumas distorções ao nível 
dos resultados. Assim, apesar do grande volume de activos do 
domínio público ferroviário que a REFER recebeu em 1997 e 1998, o 
facto de estes não estarem sujeitos a amortizações contribui para que o 
impacto do défice de exploração da REFER, no valor de 13,l mil 
milhões de escudos, esteja integralmente reflectido na variação dos 
meios libertos. 

MLO/Activ« 
Res. Liquidosi(Sit. Liq. - Res. Liq.) 

Quanto ao resultado liquido global, destaca-se o facto de este 
só ser negativo após o pagamento, pela ANA, de 4,75 1 mil milhões de 
escudos a título de imposto sobre o rendimento do exercício. 

3 1 849 

-1 3 265 
18 584 

5 652 

No que respeita a evolução expressa pelos indicadores do 
Balanço destas empresas, a mesma é mais uma vez condicionada pela 
criação da REFER, que, graças ao seu balanço inicial em que 
apresentava uma solvabilidade de 2,46, originou uma melhoria 
sensível dos rácios relacionados com capitais próprios em 1997, 
reforçada em 1998 pela saída da BRISA, que embora sendo a empresa 

0.1 12 
0,185 

37 198 

-10 261 
26 937 

4 967 

. .. 

1 643 
-125 

1518 

501 

O. 109 
0,223 

0,070 
0,083 

0,014 
-0,006 
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mais lucrativa do conjunto distorcia os indicadores do conjunto face 
ao seu volume de endividamento. 

Quadro 111.22. Indicadores de Estrutura Financeira (Empresas de 
Gestão de Infra-estruturas de Transportes) 

5. Iniciativas de Regulamentação do SEE 

Activo Fixo/Activo Total 
Autonomia Financeira 
Solvabilidade 
Cap. PermanenteslActivo Fixo 
Passivo MLPlCapitais Próprios 
Passivo TotalIActivo Total 

No período de 1996 a 1998 foram lançadas diversas iniciativas, 
visando a regulamentação do SEE, cujos efeitos apenas se farão sentir 
no futuro. 

A encimar estas iniciativas está a Resolução do Conselho de 
Ministros n"2196, de 2 de Abril que cria um grupo de trabalho 
interministerial para a análise e avaliação, da situação do sector 
empresarial do Estado e das perspectivas de evolução, no domínio 
financeiro, patrimonial, jurídico e político. 

Com esta iniciativa, o Governo, tendo em consideração (i) a 
descoordenação e inadaptação do actual quadro legislativo, (ii) a falta 
de uma estratégia global para a recuperação e o desenvolvimento do 
SEE, (iii) os objectivos de convergência europeia no âmbito de um 
mercado único de concorrência acrescida e (iv) a política a seguir 
relativamente ao sector empresarial remanescente ao programa de 
privatizações, incumbiu o grupo de trabalho da elaboração de "...um 
Livro Branco do Sector Empresarial do Estado, contendo um conjunto 
de medidas que incluam, nomeadamente projectos de alteração das 
estruturas económico-financeiras, bem como a eventual revisão da 
legislação referente ao sector empresarial do Estado." 

1995 

0,87 
0.2 1 
0.27 
0.68 
1,78 
0.79 



Na sequência do Livro Branco e por determinação do Senhor 
Ministro das Finanças foi constituído um grupo de trabalho com o 
objectivo de proceder a reformulação do regime jurídico das empresas 
pertencentes ao SEE. Em resultado dos trabalhos deste grupo, o 
Governo apresentou a Assembleia da República, em Novembro de 
1998, um pedido de autorização para legislar sobre as bases gerais do 
estatuto das empresas públicas e sobre o regime das entidades com 
natureza empresarial integrantes do sector público de propriedade dos 
meios de produção - matérias abrangidas pelo regime de reserva 
relativa de competência legislativa do Parlamento (Ati." 65"a CRP) 
- no sentido de assegurar a eficiência do sector público empresarial e 
a equidade do sistema sócio-económico, sem prejuízo da garantia da 
prestação dos serviços de interesse económico geral e da subordinação 
da actividade das empresas ao poder político democrático. 

A autorização legislativa, concedida em Abril de 1999, 
determina que a legislação a aprovar deverá estabelecer: 

- O conceito de empresa pública; 
- O regime jurídico aplicável as empresas públicas, 

aproximando-o do direito das sociedades comerciais; 
- O regime derrogatório do regime geral de direito privado das 

empresas públicas; 
- Os instrumentos de gestão que facilitem o controlo pelo 

Estado dos objectivos definidos pela autorização legislativa; 
- Os princípios gerais relativos a gestão económico-financeira 

do sector público empresarial; 
-- A faculdade de o controlo do Estado se exercer 

indirectamente, através de sociedades gestoras de participações 
sociais; 

- As modalidades da participação dos trabalhadores na gestão; 
- O regime e a competência para julgamento dos litígios que 

tenham por objectivo actos das empresas públicas praticados no 
exercício de prerrogativas de autoridade. 
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Aprovada esta autorização legislativa, e conforme lhe 
competia, o referido Grupo de Trabalho preparou e apresentou ao 
Governo um projecto de Decreto-Lei visando estabelecer o regime do 
Sector Público Empresarial e as bases gerais do estatuto das empresas 
públicas do Estado e de outras entidades públicas estaduais. 

Também no decorrer do período de 1996 a 1999, foram 
lançadas outras medidas de carácter legislativo com relevância para o 
Sector Empresarial do Estado: 

- Sistema de registo e controlo das participações sociais: na 
sequência da autorização para legislar com o objectivo de uniformizar 
e sistematizar a matéria relativa as participações sociais detidas pelo 
Estado e outros entes públicos, expressa no artigo 85"a Lei n"7- 
Bl99, de 3 1 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 1999), 
foi criado um Grupo de Trabalho, integrado por representantes da IGF 
e da DGT, com o objectivo de preparar a legislação necessária a 
concretização daquele preceito legislativo; 

- Estatuto do Gestor Público: está em fase de revisão, em 
articulação com o projecto de diploma do novo regime do Sector 
Público Empresarial, envolvendo o sistema remuneratório dos 
membros dos órgãos sociais das sociedades maioritariamente detidas 
pelo Estado; 

- Regime dos auxilios públicos: foi submetido a aprovação do 
Conselho de Ministros um projecto de diploma do Ministério das 
Finanças que estabelece o regime da concessão de auxilios publicos, 
definindo auxilio público como toda e qualquer vantagem financeira 
ou monetária atribuída, directa ou indirectamente, pelo Estado ou por 
outras pessoas colectivas de direito público, qualquer que seja a 
designação ou modalidade adoptada. De acordo com este projecto de 
diploma que, note-se, não se aplica a situações de beneficio fiscal ou 
tributário, garantias pessoais do Estado, prestações de ordem social ou 
auxílios de valor inferior a 2 500 euros, a concessão de auxilios 
públicos fundamenta-se em motivos de interesse público e faz-se com 
respeito pelos princípios da legalidade, da igualdade, da publicidade, 
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do controle e da transparência e pelas regras da concorrência, 
nacionais e comunitárias. Embora de âmbito genérico, este diploma 
poderá condicionar, através dos futuros actos legislativos de criação 
de auxílios públicos nele previstos, a actual descricionaridade na 
atribuição de apoios financeiros do Estado as empresas do SEE. 

Finalmente, e por se considerar que constitui um importante 
marco na evolução do Sector Empresarial do Estado, neste período, é 
de referir mais detalhadamente o Livro Branco do Sector Empresarial 
do Estado, elaborado na sequência da Resolução do Conselho de 
Ministros a que já se fez referência, e que foi concluído e publicado 
em Julho de 1998. Esta obra começa por apresentar uma abordagem 
histórica da participação empresarial de entes públicos, seguindo-se 
um inventário exaustivo do universo do SEE e a analise da situação 
económico-financeira das principais empresas que o compõem; numa 
segunda parte, o Livro Branco procede a respectiva caracterização 
jurídico-institucional e aborda o papel do Estado na Economia, em 
termos do actual quadro constitucional e em termos de evolução no 
âmbito da União Europeia; a terminar, o Livro Branco propõe um 
conjunto de orientações para o SEE, designadamente orientações de 
natureza político-institucional, orientações sobre o exercício da função 
accionista e orientações sobre a estruturação do SEE, que contêm 
propostas de solução para o conjunto dos problemas que se colocam 
ao Sector Empresarial do Estado, quer em termos internos, quer em 
termos da envolvente externa, constituindo um relevante e singular 
contributo para o encaminhamento do SEE no sentido da adequação 
aos desafios com que se vai defrontar no futuro. 

Por estes motivos considera-se adequado transcrever, em 
anexo a este capítulo, as propostas de orientação do SEE apresentadas 
no Livro Branco do Sector Empresarial do Estado. 
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Anexo 1. Pro~osta de Orientação Dara o SEE 

Proposta de orientação para o SEE, apresentadas no Capítulo I11 
do Livro Branco do Sector Empresarial do Estado (Ministério das 

Finanças, 1998). 

"2. Orientações de natureza político-institucional 
2.1. Os critérios fundamentais para a delimitação do Sector 

Empresarial do Estado (SEE) decorrem do modelo de economia social 
de mercado consagrado na Constituição, o que implica a convivência 
do intervencionismo público, para assegurar o objectivo constitucional 
de bem-estar, e do princípio da subsidiariedade da intervenção do 
Estado. 

Por um lado, o Estado reservou para si o exercício de 
determinadas actividades económicas que vedou ao sector privado - 
Lei de Delimitação de Sectores (Lei n-8-N97, de 25 de Julho). São, 
em geral, actividades que produzem bens e serviços com 
características de bens públicos, nomeadamente em matéria de 
indivisibilidade na produção e de não exclusão no consumo. Compete 
portanto ao Estado, por lei, assegurar essas actividades, criando 
directamente as estruturas empresariais necessárias ao seu 
funcionamento e desenvolvimento ou outorgando-as por concessão. 

Por outro lado, poderá haver actividades economicas não 
reservadas legalmente para o sector público, nas quais o Estado 
poderá querer envolver-se directamente quando, sendo actividades 
consideradas essenciais do ponto de vista do bem-estar, as mesmas 
não sejam asseguradas de forma eficiente através do normal 
funcionamento do mercado. São, essencialmente, casos de provisão de 
bens semi-públicos que, sendo divisíveis e consumidos de forma 
individual, apresentam características de não exclusão no consumo, 
sob forma de benefícios externos consideráveis que podem justificar 
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que o Estado suporte parte importante dos custos, quer de exploração, 
quer de investimento. 

2.2. Para além dos critérios da reserva legal e da provisão de 
bens semi-públicos, outros critérios poderão intervir na delimitação do 
SEE. 

Em primeiro lugar, o princípio da reserva de propriedade 
nacional. No contexto de uma muito rápida internacionalização da 
economia portuguesa, e em especial considerando a 
desregulamentação de mercados e a abolição de barreiras aos 
movimentos de capitais decorrentes da criação do mercado financeiro 
único europeu, o Estado poderá ser o único garante da presença 
nacional na propriedade de actividades económicas fundamentais que 
estejam abertas ao sector privado. 

Em segundo lugar, o Estado pode querer manter participações 
em actividades económicas rentáveis por razões patrimoniais, 
assumindo-se como um investidor financeiro e assegurando para o 
Orçamento do Estado receitas complementares das de origem fiscal. 

Finalmente, pode o Estado ter que manter, na sua esfera 
patrimonial, ao menos temporariamente, determinados activos por 
falta de resposta adequada do mercado a oferta de privatização ou 
porque pretende introduzir-lhes melhorias e adaptações que permitam 
uma melhor colocação no mercado. 

Em qualquer das circunstâncias, o interesse público deverá ser 
sempre o fundamento, o critério e o limite da intervenção do Estado 
na economia. 

2.3. Também por este motivo, há argumentos que, sendo por 
vezes invocados como razões para a presença directa do Estado em 
actividades económicas, se afiguram, por si só, injustificáveis no 
actual quadro político-constitucional português e europeu. 

As funções de regulação de mercados, com vista a melhoria do 
seu funcionamento e da sua transparência, não são asseguradas de 
forma eficaz e eficiente através da presença de empresas do sector 
público, as quais tendem, em geral, a distorcer a concorrência e a 
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reduzir ou influenciar as competências normativa, inspectiva e 
sancionadora, próprias do Estado. As relações que normalmente se 
estabelecem entre o Estado e as suas empresas, denominadas por 
"relações de agência", são muitas vezes contrárias ao bom e normal 
funcionamento dos mercados. 

A realização de políticas sectoriais (ou industry shaper) 
também não deve ser argumento suficiente para a presença directa do 
Estado. Para além das já citadas funções normativa, inspectiva e 
sancionadora, que exerce através da Administração Pública, o Estado 
dispõe de outros instrumentos e incentivos, tais como a fiscalidade, 
quer sob a forma de impostos, quer de benefícios fiscais, ou os apoios 
a formação profissional. 

A contribuição para a inovação e para o reforço da 
competitividade da economia nacional e do tecido empresarial 
português também não podem ser argumento para a presença directa 
do Estado nas actividades económicas a não ser a título transitório, já 
que, como atrás se referiu, estas tendem a distorcer a concorrência e, 
consequentemente, a reduzir a eficiência do conjunto. O objectivo 
deve, preferentemente, ser prosseguido através do bom funcionamento 
dos sewiços da Administração Pública e da Justiça e mediante apoios 
disponibilizados a montante das próprias empresas - formação 
profissional, desenvolvimento das acessibilidades físicas e de 
comunicação, programas de incentivos com finalidades específicas, 
etc. - que elevem os seus níveis de produtividade e aumentem, em 
geral, a sua eficiência económica. 

Estes últimos comentários aplicam-se também, em parte, ao 
argumento do apoio a intemacionalização das empresas portuguesas. 
Efectivamente, neste domínio o Estado deve compensar, com 
incentivos adequados, a eventual falta de dinamismo do sector 
privado, em vez de procurar substituí-10. Também aqui, os apoios 
públicos devem ser acessíveis, em igualdade de condições, a todas as 
empresas e a todos os potenciais investidores, verificado o mérito dos 
projectos. 



2.4. As presenças directas do Estado nas actividades 
económicas podem assumir formas especiais - empresas públicas - ou 
comuns - sociedades de capitais exclusiva ou maioritariamente 
públicos. A opção entre os dois modelos e, no caso das sociedades de 
economia mista, o grau de participação no capital social, dependerão 
das razões concretas que determinam a presença do Estado. Apesar da 
implícita preferência constitucional por formas jurídico-privadas de 
organização da intervenção empresarial do Estado, a forma de 
empresa pública será admissivel em situações de presença permanente 
na produção de bens públicos ou semi-públicos em regime de 
monopólio. Pelo contrário, a presença em actividades operando em 
regime de mercado ou a presença temporária em empresas a privatizar 
deverá organizar-se sempre sob forma privada. 

Neste sentido, a figura da empresa pública poderá revelar-se 
desajustada do modelo comum de organização do SEE, reservando-se 
para casos específicos, sem embargo de se poder configurar regras 
especiais para as sociedades de capitais exclusivamente públicos. 

2.5. A redução da presença directa do Estado na economia, 
através da privatização das empresas do SEE, deverá ter como 
contrapartida um reforço da função regulamentadora e fiscalizadora, 
exercida através de entidades independentes, ou com razoável grau de 
autonomia, prestigiadas e dotadas com meios e formas de intervenção 
adequados a natureza de cada sector e de cada mercado. 

Assim, em actividades que se desenvolvam em concorrência, 
as entidades de supervisão deverão exercer as suas funções por forma 
a defendê-la, estabelecendo regras de harmonização das condições 
respectivas e prevenindo práticas de concorrência destrutiva, de abuso 
de posições dominantes ou de formas de cartelização. Nas actividades 
que se desenvolvam em monopólio, deverão principalmente ser 
defendidos os interesses dos consumidores e a preservação do valor 
dos activos, devendo a entidade de supervisão controlar a formação 
dos preços por forma tanto a evitar a existência de sobre-lucros 
injustificados como a permitir a adequada reintegração do 
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imobilizado, designadamente nos casos de concessão em que se 
poderá justificar a manutenção, a médio ou mesmo longo prazo, de 
participações qualificadas por parte do Estado, para remediar 
insuficiências e imperfeições dos mecanismos e instituições de 
regulação económica. 

O reforço da função regulamentadora e fiscalizadora do Estado 
poderá também, e utilmente, ser complementado através da 
publicitação de códigos de conduta, assumidos pelas empresas ou por 
associações que as representem. 

3. Orientações sobre o exercício da função accionista 
3.1. Em qualquer empresa organizada sob a forma de 

sociedade, são as seguintes as funções essenciais dos accionistas: 
- estabelecimento de orientações estratégicas, incluindo a 

missão da empresa, os objectivos fundamentais de médio e longo 
prazo e as decisões de grandes investimentos ou desinvestimentos; 

- fornecimento dos capitais próprios necessários ao exercício 
da actividade da empresa e ao seu desenvolvimento sustentado; 

- escolha e nomeação dos responsáveis pela gestão, avaliação 
do desempenho e fixação das remunerações respectivas; 

- aprovação de contas e da distribuição de resultados. 
O Estado deverá exercer todas estas funções nas empresas que 

detém; deverá, no entanto, distingui-las quer de outras funções do 
Estado junto das empresas, nomeadamente as funções normativa e 
fiscalizadora e as funções de custódia e acompanhamento que 
competem a Administração Pública, quer das funções de gestão que 
competem aos órgãos de gerência ou de administração. 

O Estado deve exercer a função accionista junto das muitas 
empresas em cujos capitais participa, e em particular das que controla 
total ou maioritariamente, de forma adequada aos princípios acima 
enunciados. Assim, e sem prejuízo de reservar para o Governo as 
decisões do estrito âmbito político - que consistem sobretudo nas 
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opções de manutenção de empresas no SEE ou da sua privatização - o 
Estado deve atribuir a função accionista, preferencialmente, a 
estruturas autónomas que privilegiem a lógica empresarial e assentem, 
na medida do possível, em critérios de coerência económica e 
financeira, devendo dotá-las dos meios financeiros necessários e de 
meios técnicos adequados, sem prejuízo do princípio da 
responsabilidade limitada, habitual nas formas empresariais privadas. 

As referidas estruturas autonomas poderão assumir a forma de 
sociedades holding (SGPS) directamente detidas pelo Estado que, para 
além da gestão das participações sociais que lhes estiverem afectas e 
envolvendo em toda a sua extensão as funções de accionista acima 
mencionadas, poderão também assegurar a prestação de serviços as 
empresas suas participadas e a centralização de funções estratégicas, 
em domínios em que possam existir economias de escala ou outro tipo 
de sinergias. 

Estas sociedades deverão ter um estatuto jurídico específico 
adaptado a circunstiincia de se tratar de sociedades de capitais 
exclusivamente públicos que asseguram o interface entre a 
responsabilidade pela condução política dos interesses do Estado e a 
responsabilidade por uma gestão puramente empresarial das 
sociedades participadas. 

A articulação com políticas específicas de sectores que 
produzem bens públicos e semi-públicos e nos sectores considerados 
estratégicos para o desenvolvimento economico do País, quando 
necessária, deverá intervir apenas ao nível das holding e 
designadamente na escolha dos administradores destas, que deverão 
ser profissionais conhecedores da realidade dos sectores respectivos, e 
no estabelecimento das orientaçòes estratégicas para as empresas. É a 
este nível que, mais eficazmente, poderá o Estado exercer a "dupla 
tutela", sendo as administrações concertadas entre o Ministério das 
Finanças e os ministérios sectoriais e sendo o presidente da holding, 
escolhido pelo Conselho de Ministros sob proposta do Primeiro 
Ministro, o garante da necessária consensualização. 
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Nas empresas que, pelas especificidades, suas ou do respectivo 
sector, não possam ou não devam ser integradas em holding, a função 
accionista devera ser exercida através do Ministério das Finanças e, se 
houver necessidade de articulação com políticas sectoriais, aplicar-se- 
ão os princípios referidos anteriormente. 

A gestão das empresas deve ser assegurada a maior autonomia, 
devendo os gestores poder exercer os seus mandatos em condições de 
independência profissional, com as atribuições, os poderes e as 
responsabilidades típicas dos administradores das sociedades 
comerciais, nomeadamente em matéria de gestão corrente das 
empresas, num quadro de objectivos claramente definidos, prestando 
contas, em condições normais, nos momentos previstos na lei. 

A eficácia deste modelo poderá ser apoiada, entre outras 
medidas, pela definição de regras de contratação dos gestores, numa 
base de referenciais do mercado e que incluam esquemas de 
remuneração, incorporando incentivos adequados, nomeadamente 
associados ao cumprimento de objectivos e metas previamente 
acordadas com os accionistas. 

3.2. A organização institucional do SEE deverá garantir 
também uma adequada separação do exercício da função accionista 
sobre as empresas, relativamente as actividades de auditoria, 
inspecção e fiscalização de contas, atribuídas a Inspecção-Geral de 
Finanças e ao Tribunal de Contas, no âmbito do controlo financeiro 
interno e externo, respectivamente, e as actividades inerentes a 
custódia e a centralização de informação a cargo da Direcção-Geral do 
Tesouro. 

Neste contexto, caberá ainda a DGT o estudo, preparação e 
acompanhamento das matérias e decisões relacionadas com a defesa 
do interesse patrimonial do Estado e o exercício das demais 
competências do Ministério das Finanças em relação ao SEE. 

3.3. No exercício da função accionista sobre sociedades total 
ou majoritariamente participadas, o Estado deverá, por princípio, 
actuar por forma a assegurar o desenvolvimento sustentado e a 
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sobrevivência a longo prazo das empresas, o que significa, de um 
modo geral, não sacrificar os interesses das empresas a outros que Ihes 
sejam alheios, nomeadamente de política geral ou sectorial ou 
meramente conjunturais. 

A autonomia económica e financeira das empresas é uma 
condição necessária a respectiva sobrevivência. A estrutura financeira 
de cada empresa, nomeadamente em matéria de capitais permanentes, 
deve ser adequada a composição dos seus activos e a sua exploração, 
no médio prazo, deve ser equilibrada. Nesta condições, as empresas 
deverão remunerar de forma adequada os capitais próprios nelas 
investidos. 

Importa, por isso, que as empresas em desequilíbrio sejam, 
entretanto, dotadas dos meios financeiros adequados a reestruturação 
dos seus capitais, tornando-os compatíveis com os meios libertos 
normais das respectivas actividades operacionais e com as 
necessidades de investimento. 

4. Orientações sobre a estruturação do Sector Empresarial do 
Estado 

4.1. No presente capítulo apresentou-se já: no ponto 1. I. - a 
lista das principais empresas do SEE que restarão após a conclusão do 
programa de privatizações em curso; no ponto 2. - os critérios 
fundamentais para a delimitação do SEE, decorrentes do modelo de 
economia social de mercado consagrado na Constituição e do contexto 
de livre concorrência no espaço comunitário; no ponto 3. - os 
princípios quanto ao exercício autónomo das funções de accionista. 
Definidos os princípios conceptuais do modelo preconizado, 
enunciam-se agora linhas de referência sobre a realidade do SEE a ter 
em conta na definição de soluções concretas de estruturação, de 
acordo com esses princípios. 

Com efeito, a adopçilo dos critérios de delimitação do SEE já 
apresentados neste capítulo justifica uma análise das características de 
cada uma das grandes empresas, donde poderá surgir a oportunidade 
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de novas privatizações e de reestruturação e reorganização a nível de 
empresas ou de sectores. A aplicação do modelo de relacionamento do 
Estado com as suas empresas, orientado, quanto possível, pelos 
princípios definidos, há-de partir de uma reflexão sobre a missão e o 
enquadramento de cada empresa e acabar por conduzir a novos 
arranjos das participações de capital - envolvendo, nomeadamente a 
criação de algumas holdings e o direccionamento da vocação de 
algumas já existentes - e a deslocação das funções reguladoras para 
entidades autónomas de direito público. 

A par das grandes empresas, existe um elevado numero de 
outras, na ordem das muitas centenas, em que o Estado participa, 
directa ou indirectamente, com as quais pouco ou nada se relaciona e 
que contribuem fortemente para uma dimensão excessiva do SEE, 
situação que impõe a orientação no sentido da sua alienação. 

Assim, as participações maioritárias ou minoritárias noutras 
empresas que não as referidas em 1.1. como principais empresas do 
SEE, bem como as aí referidas que não se enquadrem nas orientações 
definidas em 1 ., detidas directamente pela Direcção-Geral do Tesouro 
ou por Fundos ou Serviços Autónomos da Administração Central, 
deverão ser alienadas no mercado. Por seu turno, as empresas que se 
mantêm no SEE deverão igualmente proceder a alienação de 
participações que não se justifiquem numa lógica de grupo. 

O SEE actual, além de ter ainda grande dimensão, é um 
conjunto complexo, reunindo empresas com (i) missões muito 
distintas (provisão de bens públicos e semi-públicos, fornecimento de 
bens e serviços em mercados concorrenciais, administração de 
incentivos), (ii) funções diferentes (operadoras e reguladoras) e (iii) 
formas jurídicas diferentes (de direito público e de direito privado). 

Assim, as alterações no SEE terão de ter em conta a 
diversidade que o caracteriza, baseando-se em soluções flexíveis que 
se adaptem as características das empresas e a evolução das 
circunstâncias em que actuam, com respeito pelo interesse público e 
por critérios de racionalidade económico-financeira. 
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4.2. No conjunto de empresas do SEE cuja missão seja a 
provisão de bens públicos e semi-públicos encontram-se as que 
exercem as actividades abrangidas pela Lei de delimitação de sectores 
e outras actividades que, sendo essenciais ao bem-estar, não sejam 
asseguradas eficientemente pelo funcionamento do mercado. 

A provisão de bens públicos e semi-públicos envolve, 
nomeadamente, a exploração de actividades no domínio dos 
monopólios naturais e outras sujeitas a forte componente social e a 
criação, e administração de infra-estruturas públicas. 

Trata-se, em geral de bens e serviços que o Estado deve 
assegurar para satisfação das necessidades das populações ou que 
devam ser postos a sua disposição com preços e características que 
tornam inviável a rendibilidade autónoma da sua exploração. 

Vistas as características desses bens e serviços, torna-se 
necessária a existência de regras muito precisas quanto ao exercício de 
actividades de provisão de bens públicos e semi-públicos por 
entidades empresariais. A regulação destas actividades passa pela 
actuação de organismos públicos para tal vocacionados e pela 
celebração de contratos de concessão entre o Estado e as empresas que 
a elas se dediquem. 

O regime da concessão constitui um meio privilegiado de 
estabelecer, de forma precisa, o complexo de direitos e obrigações 
subjacentes as relações entre o Estado e as empresas no quadro da 
provisão de bens públicos e semi-públicos. Quando o Estado detenha 
posição no capital dessas empresas, o contrato de concessão permite a 
necessária separação entre as suas actuações - na qualidade de 
accionista e na de regulador da actividade - a qual, frequentemente, se 
tem verificado dificil na situação actual. 

O acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das 
obrigações estabelecidas nos contratos de concessão deverão ser 
regularmente assegurados, na vertente financeira, respectivamente 
pela Direcção-Geral do Tesouro e pela Inspecção-Geral de Finanças e, 
na perspectiva sectorial, pelos serviços competentes. 
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Os contratos de concessão assistiram ao seu declinio com o 
processo de nacionalizaçòes após 1974, quando o Estado passou a 
controlar a generalidade das empresas concessionárias com 
fundamento nas relaçòes de propriedade, secundarizando as relações 
contratuais. A privatização das empresas do Estado e os princípios 
gerais da concorrência tomam necessária a reactivação dos 
mecanismos de regulação, nomeadamente a contratualização com as 
empresas cujas actividades se enquadrem no âmbito da provisão de 
bens públicos e semi-públicos. O regime de concessão é mesmo 
condição de acesso da iniciativa privada a algumas actividades, nos 
termos da Lei de delimitação de sectores. 

Todas estas circunstâncias aconselham a que se proceda a uma 
análise das normas enformadoras do regime de concessão ponderando, 
a luz da experiência mais recente, a eventual necessidade de uma 
actualização gradual daquelas que se revelem desadequadas. 

4.2.1. As actividades económicas no domínio da exploração de 
monopólios naturais estão muito ligadas a exploração de recursos 
naturais e a prestação de serviços essenciais a qualidade de vida das 
populações, recebendo significativa tutela legal e governamental. 

E esse o caso em particular das indústrias ambientais de 
captação, tratamento e distribuição de água para consumo publico, de 
recolha e tratamento e rejeição de efluentes, e de recolha, tratamento e 
valorização de resíduos sólidos urbanos. Nos termos da Lei de 
delimitação de sectores (Lei n."8-Al97, de 25 de Julho), estas 
actividades económicas são vedadas a empresas privadas e a outras 
entidades da mesma natureza, salvo quando concessionadas. E, no 
caso de sistemas multimunicipais concessionados no âmbito das 
mesmas actividades, a respectiva concessão e outorgada pelo Estado, 
só podendo ser atribuída a empresas cujo capital social seja 
maioritariamente subscrito por entidades do sector público, 
nomeadamente autarquias locais. Assim, a actual formulação 
empresarial das indústrias ambientais envolve o Estado, as autarquias 
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locais e as empresas concessionárias responsáveis pela sua gestão e 
exploração, ao nível multimunicipal e municipal. 

A generalidade das actividades que configuram monopólios 
naturais no ramo das indústrias ambientais está em fase de 
estruturação, constituindo um sector que exige grandes investimentos, 
a merecer ainda boas oportunidades de apoio de fundos comunitários e 
que justifica o desenho de políticas sectoriais que compatibilizem o 
interesse público das actividades com a necessidade de encontrar 
condições atractivas para a aproximação de capitais privados 
potenciadores do esforço financeiro público. A dispersão geográfica 
das actividades e a multiplicidade de intervenientes torna necessário 
que as empresas de capitais públicos sejam estruturadas de modo a 
constituírem um polo de fomento de unidade e racionalidade no 
desenvolvimento do sistema. 

Em regra, as empresas com a totalidade do capital do Estado 
nos vários ramos dos monopólios naturais, deverão revestir forma 
jurídica privada, admitindo-se, excepcionalmente, a forma pública 
quando se trate de empresas que, predominantemente, tenham a seu 
cargo a criação e administração de infra-estruturas do domínio 
público. 

A natureza e a situação actual em cada ramo das actividades de 
monopólio natural, a necessidade de orientação integrada do seu 
desenvolvimento e de obtenção de fundos públicos, nacionais e 
comunitários, para os investimentos, justificam a unidade sectorial, 
com um forte envolvimento do Ministério respectivo e a articulação 
das politicas sectoriais com o exercício das funções de accionista nas 
empresas concessionárias. 

4.2.2. Em determinadas actividades no campo da provisão de 
bens públicos e semi-públicos, e em geral nas que envolvam a 
prestaqão de serviços de componente social significativa, razões de 
ordem social tendem a impor, as empresas, obrigações, chamadas de 
serviço público, que se podem traduzir quer na obrigação de explorar 



O Sector Emoresaria1 do Estado: Evolucão Recente e Futuro 

actividades não rentáveis, quer na fixação de preços de venda abaixo 
do custo de produção dos bens e serviços. 

A imposição de obrigações deste tipo requer sempre que o 
Estado forneça atempadamente as adequadas compensações 
financeiras, quer sob a forma de subsídios a exploração, também 
chamados de indemnizações compensatórias, quer de financiamentos 
a fundo perdido ao investimento, sob pena de deterioração das 
estruturas financeiras das empresas e dos seus activos fixos e 
consequente inviabilização a médio prazo. 

Quando sejam impostas obrigações de serviço público, as 
respectivas compensações devem ser determinadas por critérios que 
fomentem a eficiência do processo produtivo da empresa por forma a 
assegurar que a produção se realiza sem sobre-custos que não 
traduzem valor acrescentado, mas que podem facilmente surgir em 
situações em que não existam referenciais de mercado evidentes. 
Razão que igualmente justifica a exigência da acrescida transparência 
nos documentos de prestação de contas, assegurando a relevação 
adequada dos custos inerentes ou dos proveitos cessantes decorrentes 
das imposições de serviço público. 

A imposição de obrigações de serviço publico, a atribuição das 
respectivas compensações financeiras e a definição de critérios de 
eficiência bem como, de um modo geral, o estabelecimento de 
objectivos para as empresas e de condições para os atingir, deverão 
estar definidas com precisão em instrumentos contratuais, entre o 
Estado e as empresas, por forma a clarificar permanentemente a 
responsabilidade que a cada um cabe na prossecução dos objectivos de 
interesse público a que tal contratualização respeita. 

Nas actividades de prestação de serviços de componente 
social, se a exploração não tiver de ser assegurada por empresa de 
infi-a-estruturação de capitais públicos, e consolidados que estejam os 
mecanismos de regulação aplicáveis, deverá encarar-se a possibilidade 
de privatização, fomentando a autonomia e eficácia empresarial e as 
condições de concorrência. 
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Não parece de utilizar a forma jurídica pública para as 
empresas que continuem detidas exclusivamente pelo Estado como 
exploradoras de serviços de componente social, tanto mais que, em 
alguns casos, elas podem coexistir com empresas de capitais privados. 

Nomeadamente enquanto não se desenvolverem os 
mecanismos de regulação, poderá ser necessário articular o exercício 
das funções de accionista com as políticas sectoriais, relativamente as 
empresas exploradoras de serviços de componente social. 

4.2.3. A criação e administração de infra-estruturas públicas, 
uma missão tradicionalmente cumprida por organismos públicos ou 
por empresas com capitais totalmente públicos, tem vindo, em alguns 
casos, e com base em concessões, a passar para a responsabilidade de 
capitais privados, seja pela via da privatização seja através de soluções 
de project Jinance. Isto acontece, e é recomendável, quando seja 
possível valorizar a exploração dessas infra-estruturas pela prática de 
preços de utilização que assegurem níveis adequados de rendibilidade 
dos capitais investidos pela iniciativa privada. 

Quando a confluência de capitais privados não seja possível ou 
desejável, a criação e a administração das infra-estruturas continuarão 
na dependência de capitais públicos. A preferência por empresa de 
capitais públicos em relação a instituto público deverá depender da 
intensidade de relações empresariais envolvidas, designadamente face 
a necessidade de grandes investimentos e a existência de entidades 
empresariais envolvidas na exploração. 

Se bem que se prefira, em geral, as formas jurídicas privadas 
para o SEE, vistas as circunstâncias admite-se, excepcionalmente, a 
adopção da forma pública nas empresas com missão infra- 
estruturadora. 

Sempre que a infra-estrutura seja explorada por outras 
entidades económicas, as relações entre a entidade administradora e as 
entidades exploradoras devem ser fixadas claramente por via 
contratual. 
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A criação de infra-estruturas públicas requer grande 
intervenção sectorial na definição, aprovação, coordenação e 
fiscalização dos projectos. Quando executada por empresas de capitais 
públicos acresce ainda a preocupação de assegurar um equilíbrio nas 
origens de fundos das empresas, evitando o endividamento não 
sustentável e a não utilização de fundos de accionista (capital social) 
onde caibam fundos destinados a investimento público (reservas de 
investimento). 

Os objectivos e enquadramentos sectoriais dos projectos, as 
suas fortes implicações nas finanças públicas e a necessidade de 
salvaguardar a estrutura financeira empresarial justificam a articulação 
das opções sectoriais com o exercício das funções de accionista nas 
empresas com capitais públicos do domínio das infra-estruturas 
públicas. 

4.3. Apesar das privatizações já realizadas, existem ainda 
muitas empresas directa ou indirectamente participadas pelo Estado 
cuja missão é o fornecimento de bens e serviços em mercados 
concorrenciais. 

As participações em empresas com aquela missão deverão ser 
detidas a titulo transitório, a não ser que a sua manutenção no SEE 
resulte de opções políticas com fundamento na fi-uição de rendimento, 
na reserva de propriedade nacional ou no exercício de direitos 
especiais (golden shares). 

Entre os casos que podem justificar ainda algum tempo de 
permanência da participação, encontram-se a falta de procura para 
alienação em condições adequadas e a necessidade de reestruturação 
antes da privatização, ao nivel da empresa e, eventualmente, dos 
mecanismos de regulação das condições concorrenciais. 

Sejam para manter ou para alienar, as participações, 
maioritarias ou já minoritárias, em empresas de actividades 
concorrenciais deverão ser concentradas em holding não sujeita a 
articulação com políticas sectoriais, salvo quanto a empresas sujeitas a 
reestruturação de âmbito sectorial. 
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4.4. Nos últimos anos o Estado tem constituído fundos e 
sociedades para administração de incentivos a reestruturação, 
modernização e internacionalização do tecido empresarial através da 
tomada de participações de capital. Em alguns casos o mecanismo 
desenvolve-se com apoio de fundos comunitários. 

São vários os fundos e as sociedades já existentes a prosseguir 
fins muito próximos, importando, enquanto existirem estes 
mecanismos de intervenção, concentrar e racionalizar o conjunto 
existente, subordinando-o a uma holding, onde se assegure a 
articulação entre o exercício das funções de accionista e as políticas 
económicas. 

4.5. Registe-se, a finalizar, que o Sector Empresarial do Estado 
não tem, nem nunca terá, certamente, uma composição fixa, pois será 
sempre possível a criação de novas empresas do Estado - dentro dos 
critérios de delimitação referidos no parágrafo 1 .  - tal como a 
privatização ou simples alienação de empresas existentes. 

A evolução da economia portuguesa no quadro do mercado 
interno e do mercado financeiro único europeus, a evolução da própria 
UEM e o alargamento da UE, tal como uma perspectiva mais 
distanciada do processo de privatizações, a experiência de gestão de 
um SEE mais reduzido e o prestígio e eficácia alcançados pelas novas 
agências reguladoras dos sectores que operam em monopólio ou quase 
monopólio, tudo conduzirá a soluções também necessariamente 
evolutivas da configuração futura do SEE. 

Na configuração do Sector Empresarial do Estado deverá ter-se 
em conta, permanentemente, a necessidade de adoptar, para cada caso 
concreto, a solução institucional mais adequada para atingir os 
objectivos pretendidos - seja ela a de instituto público, de empresa 
pública ou de sociedade de capitais públicos - aplicando-a nos novos 
casos e ponderando a reconversão de casos existentes que 
eventualmente o justifiquem." 





Capitulo 1V 

Mudanças nas Empresas Privatizadas: A 
Cultura Empresarial 

Abstract 
Organisational culture is an expression oj'values and belieJs 

shared by the members of an organisation, acting as a social or 
normative glue and is re$ected in day-to-day hehaviours and 
management practices. In this sense, organisational culture works as 
a regulatory mechanism that unites individuals into a social structure 
and it may be used by a company's leadership to support strategic 
changes. In processes of' major change, leadership plays a key role in 
motivating the development of direrent behaviours and hetter 
solutions, which implies changing organisational and individual goals 
as well as creating the right conditions .for these new behavioural 
patterns to occur and be reinforced. This proposition becomes even 
more pertinent in privatisation processes, that involve not only change 
in ownership but also suhmission to new rules and goals within a 
competitiveness context. 

Applying agency theory to the case of state-owned companies, 
the principal is the public whereas managers are the agents. Since the 
public has little organised power to influente the way in which the 
company is managed, managers do not have a clear dissociation 
between management procedures and the political considerations oj' 

'*' Professora Auxiliar, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa. 
Agradece-se a Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica o 
apoio financeiro na elaboração do trabalho que serviu de base a este capitulo. 
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who appoints them. As a result, managerial goals become ambiguous 
and even conjlicting, management discretion is limited, leadership 
turnover is high and responsibility for results is low, leading to a "no- 
owner company" culture, in which the dominant value is, generally, 
bureaucracy. 

Privatisation, which involves the transfer of equity 's property 
from the public to the private sector, implies a major change on 
organisational goals, towards value maximisation, and in the interna1 
environment, gradually promoting the emergence of a different 
organisational culture. Greater individual responsibility for results 
and goals achievement, increased customer orientation, more 
decentralised decision making and greater concern with the use, 
development and motivation of human resources become desirable 
cultural values. 

To describe the consequences on human capital and, in 
particular, on the evolution of organisational culture due to 
privatisations, three companies were analysed. Due to the few 
companies considered and to the difficulty of evaluating cultural 
variables the results are not extensive to a11 privatised companies. 
However, it is possible to put in perspective some of the effects that 
the privatisation processes may have on corporate culture, since they 
follow the theoretical propositions. The results obtained point to a 
shift towards greater 'Iperformance orientation", 'people 
orientation" and "organisational integration" as the process of 
privatisation evolved while the variable "market orientation" 
presented no signzficant differences. 
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1. Introdução 

As consequências da privatização no factor humano das 
empresas, em particular, na previsível evolução da cultura 
empresarial, constituem o objectivo deste capitulo, elaborado com 
base num estudo empirico de três empresas industriais. Dado o 
pequeno número de empresas envolvidas e a dificuldade de avaliação 
das variáveis em estudo, os resultados apresentados não são 
necessariamente generalizáveis a todas as empresas privatizadas. 
Contudo, é possível perspectivar alguns dos efeitos que os processos 
de privatização poderão acarretar em termos de cultura, uma vez que 
foram conformes as proposições teóricas. 

O impacto económico das privatizaçòes, tanto a nível agregado 
como ao nível empresarial tem sido objecto de diversos estudos 
reportados na literatura. Já o mesmo se não pode dizer relativamente 
ao impacto das privatizações nos empregados das empresas 
privatizadas, em termos da sua produtividade individual e do seu bem- 
estar fisico e psicológico, ao impacto nas politicas de recursos 
humanos da empresas e até, a um nível mais macro-organizacional, ao 
seu impacto na cultura empresarial. 

Uma das razões da escassez deste tipo de estudos poderá 
dever-se a dificuldade em recolher dados individuais, num período de 
turbulência interna das empresas, o que as leva a fecharem-se e 
recusar-se a participar em projectos de investigação deste tipo. Esta 
turbulência, que esta associada a renovação da liderança, a avaliação 
dos recursos humanos e a reestruturação das relações funcionais, faz 
com que a incerteza atinja níveis muito elevados e, em consequência, 
a tensão e a ansiedade individuais sejam muito altas. 

Este capítulo começará com uma breve introdução teórica ao 
tema da cultura organizacional e sua previsível mudança com a 
privatização, seguindo-se uma apresentação das características do 
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estudo empírico realizado e dos resultados mais relevantes, 
terminando com uma discussão das suas implicações. 

2. A Cultura Organizacional e a Privatização 

2.1. O que é a Cultura Organizacional? 

O conceito de cultura organizacional, embora de grande 
popularidade na literatura tanto académica como de divulgação, 
permanece com uma definição difusa. De facto, este conceito tem sido 
apresentado com diferentes enfoques: como um sistema de 
conhecimento partilhado; como dependente da cultura nacional; como 
um padrão de discurso simbólico; como expressão de processos 
psicológicos inconscientes; ou, finalmente, a cultura organizacional 
como a expressão dos valores e crenças partilhados pelos membros de 
uma organização, actuando como um cimento social ou normativo 
(Smircich, 1993). 

No nosso caso, adoptaremos esta última definição de cultura 
organizacional. Neste sentido, ela funciona como um mecanismo 
regulador, que une indivíduos numa estrutura social e que pode ser 
usada pela liderança de uma empresa para dar suporte a mudanças 
estratégicas. Reflectindo as crenças e expectativas dos elementos da 
organização quanto aos comportamentos e procedimentos 
apropriados, representa a 'forma como se fazem as coisas na 
organização' I .  

E natural, portanto, que a liderança de uma empresa 
desempenhe, como Schein (1 984) propõe, um papel muito importante 
nos estádios iniciais de formação da cultura. Segundo o mesmo autor, 
este papel toma-se fulcral em processos de mudança profunda, porque 
a liderança tem que garantir que surjam soluções novas e melhores, 
para além de fornecer segurança que ajude o grupo a tolerar' a 

I Do inglês "the way in which things get done within an organization" 
(Cartwright e Cooper, 1999, pg. 61). 
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ansiedade da desistência de respostas antigas enquanto outras novas 
estão a ser aprendidas e testadas. Esta proposição torna-se ainda mais 
pertinente nos processos de privatização, que não só implicam uma 
mudança de propriedade, como também a sujeição a novas regras e 
objectivos num contexto concorrencial de mercado. 

2.2. A Cultura Organizacional e a Privatização 

De acordo com a 'teoria da agência', quando representantes de 
diferentes grupos de interesses se envolvem num comportamento de 
cooperação, pode existir um conflito de objectivos. Assim, o agente é 
o indivíduo que é contratado para desempenhar uma actividade em 
representação do principal e pela qual recebe um benefício. O 
principal beneficia dos esforços do agente na medida em que este 
trabalha eficaz e eficientemente na prossecução dos objectivos do 
principal. Contudo, o agente é muitas vezes induzido a subordinar os 
interesses do principal aos seus próprios interesses, tornando a sua 
tarefa mais fácil, mais lucrativa ou mais poderosa (Eisenhardt, 1989). 

No caso das empresas públicas, o público é o principal e os 
gestores das empresas são os agentes (Andrews e Dowling, 1998). 
Como o público tem pouco poder organizado para influenciar a forma 
como uma empresa é gerida, os gestores não têm uma clara separação 
entre os processos de gestão, por um lado, e as considerações políticas 
de quem os nomeia, por outro. Como resultado, os objectivos tornam- 
se ambíguos e por vezes até conflituantes, a autonomia da gestão é 
limitada, a rotatividade da liderança é elevada, a responsabilização 
pelos resultados empresariais é baixa e, por conseguinte, cria-se uma 
'cultura de empresa sem dono', onde o valor dominante é, regra geral, 
a burocracia. 

A privatização, envolvendo uma transferência da propriedade 
do capital do sector público para o privado, implica uma profunda 
mudança nos objectivos da empresa, no sentido da maximização do 
seu valor. Por outro lado, os processos de privatização estão 
igualmente associados a liberalização dos mercados e ao alargamento 
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da concorrência, nomeadamente internacional, resultando na 
necessidade de mudança na forma de funcionamento interno da 
empresa. 

A privatização tem como meta a obtenção de melhorias da 
eficiência e da eficácia empresariais e pode, deste modo, ser vista 
como uma oportunidade para provocar uma mudança necessária no 
ambiente interno da empresa. 

Esta mudança tem sido acompanhada i) do desenvolvimento de 
diferentes estratégias empresariais e maior capacidade de resposta a 
mudanças da envolvente externa (Goodstein e Boeker, 1991); ii) da 
reestruturação empresarial, nomeadamente para implementar 
estruturas mais achatadas, orientadas para os resultados e para o 
cliente (United Research, 1990); iii) de redução do número de 
efectivos e da influência dos sindicatos (Haskel e Szymanski, 1994); 
iv) da introdução de políticas de gestão de recursos humanos 
orientadas para os resultados (United Research, 1990, Parker e 
Hartley, 199 1, Bishop e Thompson, 1994). 

Todas estas mudanças internas deverão ser compatíveis e 
articular-se, actuando no sentido de uma mudança da cultura 
organizacional da empresa privatizada. Por outro lado, a privatização, 
ao constituir um argumento para um esforço concentrado da gestão, 
origina, muitas vezes, ganhos de performance ainda antes da sua 
concretização (Parker e Martin, 1993). Isto é, o período de preparação 
para a privatização representa o arranque de um processo de mudança 
com vista a obtenção de ganhos substanciais de produtividade que, a 
partir de certo nível, dificilmente se poderão ultrapassar. 

Vimos até agora o conceito de cultura organizacional, como 
um sistema de valores partilhados pelos membros de uma 
organização, bem como os efeitos que a privatização pode 
desencadear na transformação desses valores. Vejamos agora como 
podemos identificar as culturas empresariais. 
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2.3. Caracterização da Cultura Organizacional 

Várias tipologias de cultura organizacional têm sido 
apresentadas, sendo a de Harrison (1972) uma das mais divulgadas 
dada a sua validade facial e fácil reconhecimento por parte de gestores 
e empregados. Este autor apresenta-nos quatro tipos de cultura 
empresarial: cultura de poder, característica das empresas governadas 
por uma fonte de poder central, muito competitiva e com capacidade 
de resposta a mudanças da envolvente; cultura burocrática, 
característica de organizações com forte ênfase na hierarquia, na 
lógica e na racionalidade e onde o trabalho é controlado por regras e 
procedimentos; cultura de tarefa, típica das organizações que 
valorizam o alcance de objectivos, a flexibilidade e a rápida resposta a 
mudança das condições de negócio e a cultura de pessoa, que se 
encontra em organizações que enfatizam as decisões de consenso, 
onde a autoridade e o poder são alocados apenas quando estritamente 
necessário. De acordo com este modelo, cada tipo de cultura é mais 
congruente com diferentes necessidades individuais e organizacionais, 
sendo possível que numa mesma organização, se encontrem grupos 
diferentes com diferentes tipos culturais. Postula-se igualmente que 
raramente as organizações apresentarão culturas no seu estado puro, 
mas antes uma combinação das quatro componentes em maior ou 
menor grau. 

Numa abordagem diferente, Cooper (1988) considera que a 
cultura organizacional se reflecte nos comportamentos e práticas de 
gestão, podendo ser aferida empiricamente através dos sistemas de 
planeamento, da tomada de decisão, do estilo de gestão, da orientação 
para a performance ou da vitalidade organizacional. 

Uma das proposições deste trabalho é que a mudança no 
ambiente interno, desencadeada pelo anúncio da privatização, deverá, 
gradualmente, provocar uma transformação da cultura empresarial 
para uma maior valorização da responsabilização individual pelo 
alcance de objectivos e resultados, uma maior orientação para o 
cliente, uma tomada de decisão mais descentralizada, uma estrutura 
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mais achatada e uma maior preocupação com o aproveitamento, 
desenvolvimento e motivação dos recursos humanos (Cunha e 
Cooper, 1998). 

Esta transformação depende dos esforços que a liderança e a 
gestão envidem para melhorar os resultados da empresa (e a tornar ate 
mais apetecível aos eventuais investidores) e passa pelo 
reconhecimento do papel que os recursos humanos desempenham 
nesta melhoria, através do seu esforço e empenhamento, das suas 
qualificações profissionais e das suas expectativas quanto aos 
objectivos a atingir e recompensas associadas. 

Os estudos empíricos confirmam que a cultura empresarial tem 
impacto nos resultados da empresa, quer a nível da performance 
financeira (Denison, 1984), quer através das taxas de retenção de 
pessoal (Sheridan, 1992), quer ainda no insucesso de processos de 
fusão e aquisição, por incompatibilidade cultural (Cartwright e 
Cooper, 1993). Deste modo, a mudança da cultura como resultado da 
privatização pode ser um objectivo a atingir por si só. 

3. Caracterização do Estudo 

Este estudo analisou até que ponto as mudanças de objectivos e 
de funcionamento da empresa, desencadeadas pelo anúncio da 
privatização, se alargaram a cultura organizacional. 

3.1. Amostra 

Foram analisadas três empresas portuguesas, de dois sectores 
industriais, representando estádios diferentes de privatização. 

Uma destas empresas - chamemos-lhe empresa I - foi estudada 
antes da privatização e depois da primeira fase de privatização parcial 
de uma das suas unidades de negócio, cerca de 2 anos mais tarde. Foi 
possível obter quatro amostras de empregados, divididos por data de 
recolha dos dados (antes e depois da privatização parcial) e por 
unidade de negócio (não privatizada versus parcialmente privatizada). 
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Temos assim dados de empregados pertencentes a unidades que não 
foram privatizadas, recolhidos antes e depois de ter sido feita a 
privatização parcial e dados de empregados afectos a unidade que foi 
parcialmente privatizada, antes e depois da privatização. 

Nas outras duas empresas, recolheram-se dados de amostras de 
empregados depois da privatização. Diferenciam-se por nível de 
privatização, uma vez que uma das empresas tinha sido parcialmente 
privatizada - empresa I1 - enquanto a outra - empresa I11 - tinha sido já 
totalmente privatizada. 

As empresas I e I1 tinham cerca de 2000 empregados e a 
privatização parcial foi feita por OPV. A empresa I11 possuía cerca de 
500 empregados, tendo sido a privatização feita por venda directa a 
um grupo económico. 

Do ponto de vista metodológico, o design de investigação 
utilizado não é o mais adequado, mas a sua utilização justifica-se 
tendo em conta a delicadeza do tópico, que levou a saída do estudo de 
outras empresas e a não participação no estudo de um vasto conjunto 
de empresas que foram contactadas. 

Este design permite-nos, contudo, fazer uma análise quasi- 
longitudinal, com a empresa I, bem como uma análise transversal, 
baseada nos dados recolhidos no momento 1 da empresa I 
(representando o nível totalmente público), nos dados da empresa I1 
(representando a privatização parcial) e nos dados da empresa 111 
(representando a privatização total). 

3.2. Instrumento de medida 

Questionário de Cultura Organizacional: este questionário foi 
desenvolvido com base na tipologia de culturas de Harrison e nas 
variáveis culturais de Cooper, referenciadas na secção anterior. 

Originalmente, era 'composto por 41 itens, classificados em 
escalas de Likert de 6 pontos. Foi seguidamente feita uma análise 
factorial, tendo sido extraídos quatro factores. Um primeiro factor - 
Integração Organizacional - é composto por 6 itens, que reflectem a 
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abertura da comunicação interna e a cooperação entre indivíduos e 
diferentes unidades da empresa. O segundo factor - Orientação para a 
Performance - é composto por nove itens, reflectindo a 
responsabilidade pelo alcance de objectivos e resultados e a 
compensação do mérito. O terceiro - Orientação para as Pessoas - é 
composto por cinco itens referentes a preocupação que a organização 
demonstra pelos seus membros e pelo seu desenvolvimento, bem 
como o sentimento individual de pertencer a uma equipa. O último - 
Orientação para o Mercado - é composto por quatro itens, referentes a 
capacidade de resposta da empresa as oportunidades de mercado e 
benchmarking. 

As análises transversal e quasi-longitudinal foram feitas por 
análise de variância multivariável com privatização como factor, com 
três e dois níveis, respectivamente. 

4. Resultados do Estudo 

Na análise transversal, foram encontradas diferenças 
significativas entre as médias de três dos quatro factores de cultura. A 
'Orientação para a Performance' e a 'Orientação para as Pessoas' 
foram sendo significativamente mais elevadas do nível público para o 
parcialmente privatizado e do nível parcialmente privatizado para o 
totalmente privatizado. Em 'Integração Organizacional', houve um 
aumento significativo do nível público para o parcialmente 
privatizado, mas não há diferenças significativas entre o nível 
parcialmente privatizado e totalmente privatizado. Em 'Orientação 
para o Mercado' não se encontraram diferenças significativas entre os 
três níveis de privatização. 

Os resultados obtidos na análise quasi-longitudinal, que 
demonstraram igualmente diferenças significativas entre as três 
dimensões acima referidas, são consistentes com os da análise 
transversal. Como se pode verificar pela Fig. 1, na primeira recolha de 
dados (momento l),  as percepções dos empregados afectos as 
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unidades que não foram privatizadas, relativamente a 'Integração 
Organizacional', 'Orientação para a Performance' e 'Orientação para 
as Pessoas', eram significativamente mais elevadas que as dos 
empregados afectos a unidade que viria a ser parcialmente privatizada. 

Gráfico IV.1. Análise Quasi-longitudinal dos quatro factores culturais - 
Empresa I 

Na segunda recolha de dados (momento 2), contudo, quase 
dois anos mais tarde, as variáveis 'Integração Organizacional' e 
'Orientação para as Pessoas' apresentavam aumentos significativos no 
grupo de empregados da unidade parcialmente privatizada, versus os 
outros, sendo significativo o efeito de interacção privatização por 
tempo. Isto e,  do momento 1 para o momento 2, a 'Integração 
Organizacional' e a 'Orientação para as Pessoas' aumentaram para a 
unidade parcialmente privatizada e desceram para as unidades não 
privatizadas. Quanto as outras duas variáveis, a 'Orientação para a 
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Performance' apresentou um aumento significativo nas duas amostras 
de indivíduos, no momento 2 e em 'Orientação para o Mercado' 
houve um decréscimo, não significativo, nas duas amostras no 
momento 2. 

Em resumo, neste estudo, três factores culturais - 'Integração 
Organizacional', 'Orientação para a Performance' e 'Orientação para 
as Pessoas' - apresentaram-se com valores significativamente mais 
elevados nas empresas I1 e I11 (parcial e totalmente privatizadas), que 
na empresa I (pública). Estes factores culturais sofreram igualmente 
um aumento significativo, na empresa I, na unidade que foi 
parcialmente privatizada. O factor 'Orientação para o Mercado' não 
apresentou quaisquer diferenças significativas entre niveis de 
privatização. 

Estes resultados sugerem, portanto, que a cultura 
organizacional se transforma, podendo este fenómeno estar associado 
as mudanças desencadeadas pelo anúncio da privatização e 
consolidadas após a privatização. O design e a metodologia seguidos 
não nos permitem aceitar estes resultados como conclusivos e 
generalizáveis, pelas razões já citadas em secção anterior. Contudo, 
tendo sido a proposição derivada teoricamente e não tendo sido 
infirmada pelos resultados, podem ser tomados como um ponto de 
partida para futuros projectos de investigação, que deverão ter em 
conta as limitações de um estudo de campo deste tipo. 

5. Discussão e Implicações 

Os resultados acima referidos apontam não só para diferenças 
culturais entre empresas públicas e empresas privatizadas, mas 
também para o facto de a cultura organizacional se transformar, ao 
longo do tempo, a medida que o processo de privatização vai sendo 
preparado, levado a cabo e consolidado. 

Transparece assim uma aproximação a um estilo de gestão 
designado por mais soft, caracterizado pela definição de objectivos 
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individuais, pela preocupação pelos recursos humanos e pelo seu 
desenvolvimento, pela institucionalização de uma meritocracia e pela 
maior abertura de canais de comunicação entre diferentes unidades 
organizacionais, que se poderá atribuir a uma nova liderança e a 
implementação de novas estruturas organizacionais. 

Esta alteração é não só previsível como desejável, uma vez que 
reflecte a assunção de que o capital humano é essencial, numa época 
em que o sucesso e a sobrevivência das empresas depende de forma 
critica do conhecimento, da inovação e da informação. Por isso, é 
necessário que as empresas forneçam as condições que permitam aos 
seus quadros o uso e desenvolvimento dos seus talentos, a partilha de 
informação de forma coordenada e ampla, bem como a sua motivação 
através do reconhecimento dos esforços individuais e contribuições 
para o alcance dos objectivos empresariais. 

O facto de o factor 'Orientação para o Mercado' não ter 
sofrido mudanças significativas poderá indiciar que a resposta as 
oportunidades de mercado e a satisfação do cliente eram objectivos já 
prosseguidos pelas empresas analisadas, uma vez que estas empresas 
já actuavam num mercado concorrencial, em particular a nível 
internacional. Por essa razão, a grande diferença cultural manifestou- 
se nos processos de gestão internos. 

As implicações que poderão ser retiradas apontam para a 
capacidade que as empresas têm de mudar culturalmente, sendo a tal 
induzidas pela introdução de novos processos de gestão. Esta mudança 
é lenta e exige a concertação de esforços dos gestores de topo e outros 
agentes de mudança, bem como a utilização de um variado conjunto 
de metodologias, próprias da aprendizagem humana. Em primeiro 
lugar, uma política de exemplo e de comunicação credível, não só 
para criar expectativas realistas aos empregados relativamente ao que 
a mudança envolve, como também para recolher informação acerca do 
clima organizacional e promover a integração das várias unidades 
organizacionais. Em segundo lugar, a implementação de políticas de 
gestilo de recursos humanos que reforcem os novos comportamentos 



Mudancas nas Em~resas Privatizadas: A Cultura Emuresarial 

(e a prazo as novas atitudes) e que ajudem a desenvolver as 
capacidades necessárias a empresa. Finalmente, a tomada de decisões 
atempada, dado que o processo de privatização cria expectativas nos 
quadros da empresa, cuja fmstração por adiamento indefinido leva a 
atitudes de resistência e de cinismo, e a uma erosão da motivação 
individual. 

Em suma, a privatização visa ganhos de eficiência e de 
eficácia, a nível agregado de toda a economia, partindo da 
reorientação das empresas. Para tal, é importante que os empregados 
possam participar activamente nessas melhorias e também beneficiar 
delas. 
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Capitulo V 

A Eficiência Económica nas Empresas 
Publicas e Privadas 

Uma Análise Comparada 

ANTONIO OSORIO(*) E VITOR SANTOS (I*) 

Abstract 
Privatisations operations rose substantially around the world 

in the 90s compared to the earlier period 1980-87. There are many 
reasons.for such outcome, such as change in ideology, in politics, etc.. 
In this paper, we propose to relate these large changes in productive 
structure in light of the agency theory, namely the principal-agent 
structure of incentives, private information and monitoring 
mechanisms. 

Using publicly available information of portuguese jirms, this 
paper obtains results consistent with the hypothesis of lower 
performance of public enterprises, supporting the results of agency 
theory, namely the inherent difJiculty in monitoring public enterprises 
and the lack of incentives conducive to eficiency. 

'*' Assistente da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 
'**I Professor Auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 
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1. Caracterização do Sector Empresarial do Estado 

A intervenção do Estado no sector empresarial, tem sofrido 
grandes alterações ao longo dos tempos. Se nos situarmos no caso 
portugiês poderemos constatar que o aparecimento das chamadas 
empresas públicas remontam ao início do século. Sem a preocupação 
de fazer uma análise histórica das características que assumiram nos 
diferentes períodos dz economia portuguesa', podemos fazer uma 
sistematizaçao da composição do Sector Empresarial do Estado 
(SEE), em Abril de 1974, da seguinte forma2: 

a) Empresas públicas tradicionais: (. . .) 
b) Empresas públicas "modernas": (. . .) 
c) Empresas públicas de âmbito local: (. . .) 
d) Alguns casos duvidosos de serviços públicos com 

componente empresarial: (. . .) 
e) O sector de economia mista: (. . .) 
f) As funções produtivas económicas de certos organismos 

corporativos: (. . .) 
g) As funções empresariais de certos organismos de 

coordenação económica: (. . .). 
Com o processo de nacionalizações que se seguiu ao 11 de 

Março de 1975, veio alterar-se completamente o quadro estrutural da 
economia portuguesa. De uma situação em que sete grandes grupos 
privados detinham os principais sectores da economia, passou-se para 
uma outra em que o peso do Estado atingiu níveis muito elevados. 
Continuando a referir Sousa ~ r a n c o ~  podemos ver a evolução no 
seguinte quadro: 

I A este propósito recomenda-se a consulta do Capítulo I do Livro Branco do 
Sector Empresarial do Estado. * Franco, Sousa (1991), pp. 236-238 
Idem, p. 241 
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Quadro V.1. Peso do Sector Público Empresarial antes e depois das 

2. O Processo de  Privatizações 

nacionalizaqões (%) 

Com a aprovação da Lei Quadro das Privatizações (Lei nQ 
11/90, de 5 de Abril), entrou-se num processo de transformação das 
empresas públicas em sociedades anónimas, iniciando-se, assim um 
processo de restruturação do SEE. 

Uma das facetas do processo com maior visibilidade é o 
movimento de privatizações. Este processo não e exclusivo da 
economia portuguesa e tem decorrido um pouco por todo o mundo, 
como se pode ver no seguinte cpadro4: 

Indicadores 
Globais 

VAH 
FHC'F 
Eniprego 

Quadro V.2. Privatizações no Mundo 
Regiào I 1980-87 1988-1 993 1 

Antes das 
nacionalizac;ùes 

7,s 
15,8 
12.4 

África 
Asia 
América Latina 
Europa Leste, ~ s i a  Central 

I Total 696 1 100.0 1 2655 1 100.0 1 

Depois das Naçionalizaçdes 

Paises em desenvolvimento 

Pela análise deste quadro pode ver-se como cresceu, de uma 
forma muito significativa, o número de operações de privatização. É 
certo, que uma grande responsabilidade por esse crescimento deriva 
do estrondoso crescimento verificado nos países da Europa de Leste e 

Total 
22.9 
4 1.6 
19.3 

No de Transacçdes 
210 
108 
136 

2 
456 1 65,s 1 2279 1 85.3 

World Bank (1995). p. 27 

E P 
13.6 
25,6 

6.0 

Oio Total 
30.2 
15,s 
195 
0,3 

Paises industrializados 

Pariicipaçdes 

1,s 
I .h 
0.5 

240 1 3 4 3  1 376 1 14.2 

N d e  Transacçiks 
254 
367 
561 

1097 

% Total 

9,6 
13,8 
21.1 
41.3 



da Ásia Central, contudo, não é menos verdade que há um 
crescimento acentuado nos paises da América Latina e, embora de 
menor monta, nos paises industrializados. Desta situação, deriva, 
logicamente, a questão de averiguar as razòes de tão forte crescimento 
nas últimas décadas. 

No que se refere a evolução dos países da Europa de Leste e 
Ásia Central, pode encontrar-se a explicação na mudança radical de 
regime porque passou a generalidade dos membros do antigo Pacto de 
Varsóvia. No entanto, para os restantes casos tem de se procurar uma 
outra motivação que não seja tão redutora. 

2.1. Motivações 

Para explicar o movimento das privatizaçòes, aliam-se 
arbwmentos mais teóricos a visões mais pragmáticas. Esta é a postura 
defendida por um autor espanhol5 que fundamenta a sua defesa do 
processo de privatizaçòes, do seguinte modo: 

En primer lugar, en e1 terreno conceptual, por aplicación de1 
principio de suhsidiariedad que, a mi entender, deriva de lu propia 
condición humana, y según e1 cual todo 10 que pueda hacer e1 
indivíduo o, por decisión de1 indivíduo privado, las entidades menores 
o intermedias. no dehen hacerlo las entidades mayores en cuyo 
extremo se halla e1 Estado. En segundo lugar, en e1 terreno práctico, 
porque, según ya he dicho, e1 sector privado, en términos glohales, es 
más <fieiente que e1 sector público y por 10 tanto redunda em 
henejicio de1 pais entero lu transferencia, de1 segundo a1 primero, de 
cuantas más mejor parcelas de actividad. 

É costume referir cinco ordens de razòes para explicar a 
motivação dos privatizadoresh: ideológicas, político-partidárias, 
económicas, administrativas (de gestão) e financeiras. 

Num mundo onde o debate de ideias e evolução dos regimes 
económicos passou por grandes transformações na última década, não 

' Cárreró ( 1993), p. 8 
h Vickers (1989). p. 5 



e de estranhar a influência ue isso pode ter tido no processo de 7 privatizações. Como se referiu 
No plano ideológico, o movimento de privatizações c'.c'tá 

associado ao liberalismo económico. A este nível, podem justtficar-se 
as privatizações para alterar as,fronteiras entre o público e o privado. 
Um peso exagerado do Estado inibe a criatividade c iniciativa 
individual, introduzindo, factom de rigidez nos mercados. 

Este tipo de motivação indicia cruzamentos vários com a de 
tipo politico-partidário.8 Todavia, não recusando uma associação entre 
o posicionamento político do partido do poder, o movimento de 
privatizações tem crescido tanto em países com governos designados 
de "esquerda", como noutros classificados de "direita". 

Far-se-ia uma análise incompleta se não se considerassem estes 
tipos de motivações, contudo, seria muito redutor limitar a reflexão a 
este tipo de razões. Não nos parece correcto que na análise eçonómica 
elas sejam o nó górdio da discussão. Há que, por isso, tê-las como 
ponto de referência, mas não mais do que isso. 

Entremos então nas motivações de ordem económica" 
Aqui encontraremos várias razões que podem just$car um 

processo de privatizações: alterar as estruturas económicas; aumen- 
tar a eficicncia de um sector público, alegadamente menos qficiente; 
facilitar a negociação de politicas laborais; criar uma cultura de em- 
presa; racionalizar a carteira de títulos, reorganizando as estratkgias 

1 O de investimento de modo a aproveitar economias de escala. 
Ao nível das estruturas de mercado devemos começar por 

distinguir três grandes blocos de empresas públicas' ' : 
(i) Empresas publicas cuja função e produzir bens ou serviços 

que a iniciativa privada não produz de forma óptima, seja devido as 

7 Osório ( 1993) p. 2 1 
R Para um maior desenvolvimento ver Bienen (1989), p. 623 e seguintes 

0sório ( 1993) p. 23 
' O  Vickers ( l989), p. 6 
" Santos (l990), p. 150 
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propriedades ri:cxcds dos próprios bens, seja pela verificação de 
vxter~ialidsdes que se geram no respectivo processo de produção ou 
consumo; 

(ii) Empresas públicas cuja função é a reestruturação de 
sectwes económicos c+ selecção depende do modelo de crescimento 
socia~~nente aceite; e 

(iii) Empresas públicas cuja função é gerar o máximo lucro, 
concorrendo em geral em sectores onde actuam empresas privadas. 

Desta tipologia se depreende que assim como, em tempos, se 
criaram empresas públicas para restruturar sectores económicos, hoje 
se possa assistir a um movimento de privatizações resultante de uma 
alteração do modelo de crescimento económico socialmente aceite. 
Neste quadro, as nacionalizações e as privatizações são duas faces de 
uma mesma moeda, ou seja, reflectem a forma como, em determinado 
momento, o Estado decide intervir na economia com o objectivo de 
promover uma melhoria do nível de bem-estar social. 

Associado ao crescimento do nível de bem-estar social surge a 
forma de funcionamento do mercado. Em muitos casos, as empresas 
públicas funcionaram em regimes protegidos da concorrênciaI2, como 
monopólios com fortes barreiras a entrada. Nesta situação uma forma 
de intervir pode passar por eliminar essas barreiras, aumentando, 
assim, o nível de concorrência. Nesta acepção a privatização pode 
confundir-se com desregulação. 

2.2. Eficiência Económica e Estrutura de Mercado 

E neste enquadramento que se coloca a questão da eficiência. 
Assim convém, antes de mais, esclarecer a forma como se vai encarar 
este conceito a que estão subjacentes duas ideiasI3: 

I2 Veja-se no caso português, o enquadramento constitucional e a Lei de 
Delimitação dos Sectores. '' Lucena ( 1 WO), p. 19 
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A primeira, a que chamaremos "ejiciência produtiva ", consis- 
te basicamente na ideia de que os custos unitários de produção de 
uma indústria são o mais baixo possível. Para isso 4 necessúrio que 
cada empresa, simultaneamente (i) elimine totalmente o desperdício 
no seu processo produtivo, (ii) escolha a tecnologia mais adequada 
tendo em atenção o preço dos.factore.s de produçao e (iii) escolha a 
escala de produção a que corresponde o mínimo dos seus custos 
médios. (. . .) 

A segunda, a que chamaremos "eficiência de afectação", 
consiste na ideia de que o volume total dos recursos da economia está 
correctamente repartido pelos vários sectores de actividade. Note-se 
que agora se torna necessário ter em conta as preferências dos 
consumidores. 

É aqui que reside a questão central. Tentar explicar a pretens* 
menor eficiência do sector público. 

A primeira das explicaçòes, prende-se com o facto de as 
empresas públicas serem pouco vulneráveis as forças do mercado. Por 
isso, a eficiência tenderá a ser menor, qualquer que seja a perspectiva 
do conceito em que nos situemos. 

Por outro lado, as empresas públicas têm as suas perdas 
financiadas pelo Estado. As perdas verificadas não penaLzám quem a? 
gerou, pelo que há um menor incentivo para procurar mais elevados 
niveis de eficiência. Acresce, que sob a protecção do Orçamento do 
Estado, as empresas publicas não correm os riscos de falência ou de 
takeovur, o que contribui para um maior desleixo na busca de uma 
maior eficiência económica. 

Importa ainda referir que algumas das empresas públicas vêem 
a sua actuação sujeita a constrangimentos impostos pela política 
macroeconómica do governo, pelo que, mesmo que queiram ter um 
comportamento eficiente, estão obrigadas a atingir outros objectivos 
que não são compatíveis com os desígnios de uma gestão eficiente. 
Assim, são conhecidos os casos em que e necessário garantir 
determinados niveis de preços, volumes de emprego, ou outros 
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objectivos que estão no âmbito de políticas macroeconómicas e 
impedem as empresas públicas de atingir mais elevados níveis de 
eficiência. Acresce, ainda, que para além destas limitações que são 
exogenamente impostas ao modelo de gestão, por vezes, vai-se mais 
longe e utilizam-se as empresas públicas como elemento da política 
redistributiva que deveria ser assegurada pela política fiscal ou 
orçamental. 

Por último, tem ainda de se ter presente que as empresas 
públicas estão mais sujeitas do que as suas congéneres do sector 
privado a evolução dos ciclos eleitorais. Neste quadro, são mais 
permissivas a desvios de estratégia que levam a substituição da lógica 
de maximização do lucro, imposta pelo funcionamento do mercado, 
por uma lógica de maximização do número de votos. 

É neste contexto que surge a questão da negociação de 
políticas laborais. Para evitar crises sociais as empresas públicas são, 
por vezes, conduzidas para situações em que a combinação mais 
eficiente de factores produtivos não é a mais adequada para a 
maximização da eficiência, mas, todavia, é a que se toma necessária 
assegurar para manter níveis de emprego que evitem crises no 
mercado de trabalho. 

Por outro lado, o afastamento que existe entre os accionistas e 
a gestão, associado ao facto de não se correr riscos de falência ou 
takeover, pode conduzir a situações de menor rigor na negociação de 
acordos salariais. Enquanto no sector privado cada paragem (greve) 
leva a perda de clientes e, em última análise, do emprego, no sector 
público, principalmente no que fornece serviços públicos, a 
inexistência de alternativa coloca uma maior pressão sobre os 
representantes do governo, facilitando, assim, acordos salariais acima 
do nível geral do mercado de trabalho. 

Às empresas públicas falta uma cultura de empresa. Sendo do 
Estado (de todos), não são de ninguém. Daqui resulta um fenómeno de 
poucos assumirem como seus os objectivos da empresa. E um 
problema típico da teoria da agência de que adiante se tratará. 
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Por último, dentro das motivações de ordem económica, o 
processo de privatizações pode facilitar uma racionalização da carteira 
de títulos aos agentes económicos privados, permitindo, pela 
diversificação dos seus portfolios, ter acesso a sectores que até aí lhe 
estavam vedados, permitindo, desse modo, a obtenção de possíveis 
economias de escala ou de gama na gestão da respectiva carteira de 
títulos. 

A este nível tem surgido associadas as privatizações ideias 
como as de "capitalismo popular". É, na nossa opinião, mais uma vez, 
um resultado nefasto do condicionamento do economico pelo político. 
Como refere João César das ~ e v e s ' ~  

A questão central das privatizações joga-se no amhito da 
eficiência; o problema da propriedade.financeira da empresa e da sua 
distribuipio t; apenas instrumental. Privatiza-se para aumentar a 
@ciência, a competitividade, a concorrência do aparelho produtivo 
nacional, não se privatiza, prioritariamente, para difundir o capital. 

Entremos agora nas razões de ordem administrativa (de 
gestão). Também aqui reside uma das grandes diferenças entre 
empresas privadas e públicas. Enquanto as primeiras têm os seus 
gestores nomeados pelos accionistas e por estes fiscalizados de uma 
forma mais ou menos atenta, as últimas são geridas por quadros 
políticos: um membro do governo, ou alguém por ele nomeado. Ou 
seja, nas empresas públicas não há uma ligação directa entre os 
contribuintes" e os gestores. 

14 Neves ( 1990), p. 88 
I 5  Numa tentativa de equiparação da situação de posse das empresas públicas 

com as privadas, podemos considerar os contribuintes como "accionistas". 
Usando uma tradução de Rafael Temes  Cárreró (1993) os proprietários do 
capital das empresas públicas "são em última instância os contribuintes, já 
que com os impostos que pagam se criaram, adquiriram ou mantiveram 
empresas publicas. Mas esse é um título abstracto e indeterminado que os 
contribuintes não podem utilizar para exercer o controle da gestão, nem 
podem aliena-lo". 
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Daqui deriva uma situação em que o gestor da empresa privada 
se sente incentivado a maximizar o lucro, numa perspectiva de 
eficiência económica, enquanto que o gestor público, se for um 
membro do governo tenderá a maximizar os ganhos eleitorais, pois 
essa é a forma de perpetuar o poder, ou, caso seja um funcionário, 
poderá comportar-se do mesmo modo que o membro do governo, se o 
seu lugar depender daquele, ou em interesse próprio se o seu lugar 
estiver assegurado com este ou outro qualquer governo. 

Por fim temos as motivações de ordem financeira. As situações 
de defice público são comuns a generalidade das economias dos 
nossos dias. Assim, as privatizações podem ser vistas como uma 
forma de aumentar receitas. Importa, contudo, reflectir sobre as causas 
dos sucessivos défices orçamentais. Se estes resultam de persistentes 
prejuízos das empresas públicas, a privatização pode ser uma boa 
solução, dado que desaparece o motivo do crescimento da despesa e, 
em simultâneo, consegue-se um aumento da receita. Todavia, se o 
défice resulta de uma falta de rigor orçamental, podemos estar perante 
uma má solução já que se pode continuar despesa em excesso e se 
perde uma forma de obter receita. 

Associada a estas questões de tipo financeiro e orçamental, 
aparece também o desejo de fomentar o mercado de capitais, 
sobretudo em países em que este é muito débil. Para o caso português, 
este conjunto de razões é bem sintetizado numa entrevista do 
Secretário de Estado do Tesouro e das ~ i n a n ~ a s ' ~ ,  a propósito do 
processo de privatizações 

c..) também não se esgotou o nosso esforço de reduzir o peso 
do Estado na economia, de fomentar o mercado de capitais, de atrair 
investidores estrangeiros e de reduzir o peso da dívida pública. 

Apresentados os motivos tradicionalmente apontados para o 
processo de privatizações, parece-nos ter ficado claro que a síntese 
apresentada revela como factor determinante a questão da eficiência 
económica. Não rejeitando nenhum dos aspectos referidos, pode, de 

I h Expresso. Caderno de Economia & Negócios, 22 de Fevereiro de 1977, p.3 
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qualquer modo, salientar-se que estamos perante factores de 
enquadramento, mas que o cerne da questão é a eficiência económica. 
Ou seja, é na forma como funciona o mercado (estruturas de mercado) 
e na questão da posse (teoria da agência) que reside o cerne da 
questão. 

Neste quadro, dir-se-ia que as empresas públicas são menos 
eficientes que as privadas, porque as estruturas de mercado em que 
actuam são mais imperfeitas e os sistemas de incentivos definidos para 
os gestores públicos não são de molde a superar as dificuldades que o 
maior afastamento entre a posse e a gestão causa na eficiência 
económica. 

De facto, as empresas públicas, por norma, actuam em 
mercados mais imperfeitos. Daqui resulta, segundo os princípios da 
Teoria Económica, uma perda de bem-estar social e uma menor 
eficiência. Importa, por isso, aumentar a concorrência, efectiva ou 
potencial, ou estabelecer esquemas de regulação económica que não 
permitam as perdas de bem-estar social que se verificam. Todavia, 
também temos empresas privadas que actuam em estruturas de 
mercado semelhantes, ou seja, esta não pode ser a única explicação. 

2.3. Eficiência Económica e Teoria da Agência 

Onde a diferença e mais marcante é na relação entre a posse e 
a gestão. A proximidade entre a posse e a gestão é muito maior nas 
empresas privadas do que nas públicas. Acresce que nas primeiras, o 
beneficiario residual da riqueza criada pode alienar a sua forma de 
posse em caso de descontentamento com os resultados obtidos, 
enquanto que nas segundas a posse não é transmissivel e o custo de 
estar informado sobre os resultados obtidos e elevado e não 

De ~less i" ,  "a diferença crucial entre 
(posse pública) e que a posse das 

compensador. Conforme refere 
empresas privadas e políticas 

1 7  Alessi, ( 1980), pp.27-28 
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últimas de facto não é transferível". São alguns dos problemas que se 
colocam no quadro da teoria da agência que de seguida se abordarão. 

Numa situação em que se verifica uma separação entre posse e 
gestão, os proprietários (principal) estabelecem um contratos com os 
gestores (agente) para que estes administrem as empresas no interesse 
daqueles, em troco de uma retribuição, exclusivamente financeira, ou 
não. Há diferentes formas de efectuar estes contratos e de obrigar ao 
seu cumprimento. 

Um dos principais problemas que se coloca a elaboração destes 
contratos é o natural conflito de interesses que existe entre as partes. 
Numa primeira aproximação, pode pensar-se que os interesses são 
idênticos, na medida em que a melhoria da situação do agente depende 
do sucesso da gestão realizada em beneficio do principal. Se um 
gestor for tentado a actuar no seu próprio interesse e não no da 
empresa, pode aumentar os seus proveitos de curto prazo, embora 
também possa estar a sacrificar o seu interesse último (manter a fonte 
de provel:cs). Trata-se de uma perspectiva de curto prazo, mas 
suficientemente atractiva se o mercado não o penalizar e ele puder, 
com alguma facilidade, encontrar solução alternativa noutra empresa. 

Para ultrapassar este tipo de situações haverá que dar resposta 
a dois tipos de problemas: identificar o gestor com a empresa; 
fiscalizar a actividade do gestor. Teremos assim que adoptar medidas 
a dois níveis. Por um lado, é preciso definir um sistema de incentivos 
que motive o agente a actuar no interesse do proprietário. Por outro, 
exige-se a criação de mecanismos de fiscalização, internos ou 
externos, que possam despistar comportamentos do agente em 
proveito próprio. 

Começando pelo sistema de incentivos, a principal dificuldade 
para a sua criação resulta das assimetrias de informação existentes 
entre o proprietário e o gestor. Esta assimetria é tanto maior quanto 
mais afastado o proprietário estiver da empresa. Logo aqui surge uma 
diferença significativa entre a situação de uma empresa pública e uma 
privada. No caso da primeira, o "proprietário" está muito mais 
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afastado da empresa do que na segunda, do que resulta uma maior 
assimetria de informação e, consequentemente, uma maior dificuldade 
de definir o sistema de incentivos adequado. 

Como já se disse as empresas públicas não estão sujeitas ao 
mecanismo de falência ou de takeover, pelo que os gestores públicos 
também não têm, a este nível, um incentivo para promover uma gestão 
eficiente. Os teóricos dos direitos de propriedade argumentam que a 
ameaça de takeover elimina, ou pelo menos reduz substancialmente, 
uma gestão ineficiente. Contudo, Grossman e ~ a r t ' '  mostraram que os 
potenciais takeovers não evitam os comportamentos discricionários e 
não maximizadores dos lucros, por parte dos gestores das empresas 
privadas. 

As referidas assimetrias de informação, irão ser, igualmente, 
um elemento importante para definir os mecanismos de fiscalização 
da actividade do gestor. No caso das empresas públicas a posse é 
muito difundida. No limite poder-se-á dizer que cada nacional é um 
"accionista" da empresa, enquanto que a gestão pertence a um número 
muito restrito de pessoas, especialmente se o compararmos com. o 
número dos beneficiários residuais da riqueza. Em virtude de os 
beneficiários da acção de fiscalização serem tantos, cria-se a tendência 
para que todos pensem que os outros assumem o custo de fiscalizar a 
actuação do gestor, conduzindo, deste modo, a uma situação em que 
ninguém controla nada. 

Enquanto não se transformaram em sociedades anónimas, as 
empresas públicas não estavam cotadas em bolsa, pelo que não se 
podia usar o valor das acções como indicador de fiscalização da 
qualidade da gestão, o que ainda mais dificultava a acção de controlo 
que alguém estivesse disposto a exercer. 

Poderíamos sumariar alguns aspectos em que o tipo de posse, 
pública ou privada, conduz a diferenças na relação agente-principal, 
da forma que o fizemos em anteriores trabalhosf9. 

I R  Grossman, ( 1980), pp. 42-64 
19 Osorio (1993), p.64. 
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A primeira resulta do facto de no sector público nem sempre o 
lucro ser o objectivo do proprietário. Interesses de ordem politica e 
social podem intrometer-se e enviesar os comportamentos dos agentes 
(gestores), também eles nomeados por critérios de ordem política e 
não de eficiência económica. Em segundo lugar, as empresas públicas 
não estão cotadas em bolsa, deixando de lado a hipó~ese de alguém 
poder querer comprar a empresa para dominar o sector. Acresce 
ainda o facto de, por norma, as empresas públicas serem de grande 
dimensão, o que no caso de um mercado de capitais de reduzida 
dimensão constitui um sério obstáculo à compra, mesmo quando esta 
é possível. Finalmente, nas empresas públicas não há um equivalente 
directo quer ao mecanismo de falências, quer a necessidade de certas 
performances financeiras a que estão sujeitas as empresas do sector 
privado. 

De tudo o que se disse, parece resultar, pelo menos em termos 
teóricos, a sugestão de que as empresas privadas são mais eficientes 
do que as públicas. Todavia, toma-se necessário tentar alguma 
evidência empírica que corrobore esse pressuposto. É isso que se fará 
de seguida. 

2.4. Evidência Empirica 

Quando pensamos em explicar a peijòrmance de uma empresa 
ou sector, somos de imediato reconduzidos para o tradicional 
paradigma Estrutura - Comportamento - Performance da Economia 
1ndustrial2'. No quadro deste paradigma, para se analisar a eficiência 
de uma empresa, ou sector, teremos de conhecer a estrutura em que se 
insere, embora não a considerando como realidade imutável, mas 
antes, algo que o comportamento dos agentes económicos pode vir a 
transformar, superando e alterando os condicionalismos ora existentes. 

Usamos, neste trabalho, a base de dados divulgada pela 
Revista ~xame* ' ,  de que constam as quinhentas maiores empresas22 

'O Scherer ( 1990), p. 5 *' Exame, edição especial, OutubroíNovembro 1997, n". 
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em 1996. Como medida da performance foram testados 4 indicadores 
diferentes: os resultados correntes (RESCOR), os resultados líquidos 
(RL), os meios libertos líquidos (MLL) e as vendas (VND), todos eles 
ponderados pelo número de trabalhadores e sob a forma logarítmica2'. 
Como indicadores de estrutura utilizaram-se os activos liquidos (ACT) 
e uni índice de concentração ( c R ~ ) * ~ ,  ambos na forma Iogarítmica, e 
ainda o rácio de capitais próprios por trabalhador (CPITRAB)~~.  
Utilizamos ainda um conjunto de variáveis dummy para tentar capturar 
os efeitos relacionados com a posse (PUB e COOP), especificidades 
do ramo de actividade da empresa (SECI a SEC24) e regiões plano 
(AL, AC, CEN, MAD e N), definidas como segue: 

PUB = 1, se a empresa tem controlo accionista público; 
COOP = 1, se a empresa é cooperativa; 
SECi = 1 ,  se a empresa labora no ramo de actividade i (i= 1 ,  . . . , 2 4 1 ~ ~ ;  
AL = 1 ,  se a sede legal da empresa está localizada na região do 
Algarve; 
AC = 1, se a sede legal da empresa está localizada na região dos 
Açores; 
CEN = I ,  se a sede legal da empresa está localizada na região Centro; 

22 A seriação das empresas é efectuada pelas vendas da empresa no ano de 
1996. 

2' Para uma definição exacta destes indicadores, bem como dos restantes usados 
como variáveis explicativas do modelo, veja-se Exame Outubro/Novembro 
1997, n?2, p.22-24. 

24 O CR4 foi calculado como a quota de mercado, em termos de volume de 
vendas, das 4 maiores empresas do sector, dentro das 500 maiores empresas 
da amostra. 

25 Algumas empresas da amostra apresentam um montante negativo de capitais 
próprios, razão pela qual o rácio CP/TRAB é usado na formã linear. 

26 A listagem dos ramos considerados está em anexo. Apesar de as empresas 
serem classificadas em 26 ramos diferentes, apenas foram incluidas 24 
variáveis qualitativas devido a problemas de multicolinearidade. 
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MAD = 1 ,  se a sede legal da empresa está localizada na região da 
Madeira; 
N = I ,  se a sede legal da empresa está localizada na região Norte. 

Em relação a posse e a localização, as categorias de base são as 
empresas privadas e as localizadas na região Lisboa e Vale do Tejo, 
respectivamente. Os resultados da estimação por mínimos quadrados 

27 encontram-se nos quadros em anexo . 
Uma grande maioria das variáveis explicativas usadas revela- 

se estatisticamente significativa. As variáveis de estrutura apresentam- 
se com o sinal teoricamente esperado, com excepção dos activos 
líquidos quando a variável explicada e o logaritmo das vendas por 
trabalhador. As variáveis de localização apresentam-se com sinal 
negativo em todos os casos, apesar de em algumas situações não se 
revelarem estatisticamente significativas, sugerindo que todas as 
regiões 'perdem para ~isboa~ ' ' .  Em relação as variáveis relacionadas 
com a posse, empresas publicas e cooperativas revelam uma 
performance inferior a das empresas privadas. Decorre destes 
resultados uma similitude de comportamentos entre a posse pública e 
cooperativa, sugerindo que a gestão cooperativa se norteia pelos 
mesmos padrões da posse pública, ou seja, não está subjacente ao 
comportamento dos seus gestores uma lógica maximizadora do lucro. 
Em teoria, a acção das cooperativas visará a maximização do bem- 
estar dos seus associados, o que poderá ser incompatível com a lógica 
maximizadora do lucro. 

27 Em nenhum dos 4 casos se rejeitou a hipótese de existência de 
heteroscedasticidade dos termos de perturbação (tendo sido usado o teste de 
White). Assim, usou-se a matriz de variâncias e covariâncias corrigida de 
White. Par& além disso, o número de observações usadas em cada regressão 
não é o mesmo em resultado da existència de algumas empresas que em 1996 
apresentam resultados correntes, líquidos ou meios libertos negativos. 
Isto apesar de em muitas situações a unidade industrial se localizar em região 
diferente da sede legal da empresa. 
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3. Conclusão 

Os resultados da estimação parecem confirmar, de forma 
inequívoca, a teoria que inicialmente se apresentou, ou seja, as 
empresas privadas têm níveis de eficiência económica superiores aos 
das empresas públicas. 

Os níveis de eficiência economica começam por estar 
associados as características da estrutura de mercado, embora, a base 
de dados utilizada, só nos permita detectar a influência positiva que o 
nível de concentração tem sobre a performance. A este propósito deve 
referir-se que as empresas do SEE, pela sua natureza, se situam em 
sectores onde o CR4 é elevado. Seria, por isso, lógico esperar que a 
performance obtida as privilegiasse, em detrimento das privadas. 

Como se verifica, pelo sinal da variável PUB, acontece 
exactamente o contrário, o que nos conduz para uma análise em que se 
elege como elemento determinante o comportamento dos gestores. 

A este nível o comportamento (dos gestores) das empresas de 
posse privada assegura uma melhor petformance do que o das de 
posse pública ou cooperativa. Ou seja, a teoria da agência desempenha 
um papel importante para explicar a perfbrmance das empresas de 
posse pública versus posse privada. 

A forma como se desenvolvem as relações entre o principal e o 
agente no SEE conduz a situações de maior ineficiência económica. 
As raz6es para que tal aconteça derivam do afastamento19 existente 
entre ambos e da correlativa dificuldade de m o n i t ~ r i z a ~ ã o ~ ~ ) .  Todavia, 
dada a similitude de resultados obtidos para as variáveis PUi3 e 
COOP, somos levados a concluir que a principal diferença de 
performance, entre empresas de posse privada e pública ou 
cooperativa, deriva da definição dos objectivos a que se propõem. 

29 Recorde-se que os beneficiários residuais da riqueza gerada são, em última 
análise, os contribuintes, que têm a sua relação com o agente intermediada 
pela acção dos representantes do poder político. 

30 Nesta linha de pensamento, não se deveria obter resultados semelhantes para 
as variáveis PUB e COOP. 
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Enquanto as primeiras têm como inequívoco desígnio a maximização 
dos lucros, as segundas, visam outros resultados. 

Se é um facto que as empresas públicas possam ter outros 
objectivos3', já não se percebe que as empresas cooperativas não 
façam da maximização dos lucros o seu primeiro objectivo. Em caso 
de obtenção de lucros eles seriam distribuídos pelos sócios, donde a 
relação entre custos e proveitos poderia melhorar. Os resultados 
obtidos permitem indiciar desvios do interesse último do principal na 
actuação dos agentes (gestores) das empresas deste tipo. 

Para concluir, refira-se ainda que todos estes resultados não se 
afastam dos obtidos na generalidade dos estudos empíricos feitos ara 
outros países, ou mesmo entre as maiores empresas do mundo3! O 
facto de as empresas se sujeitarem a regra da maximização do lucro, 
constitui um mais poderoso incentivo do que a da maximização do 
bem-estar social, para a obtenção de níveis mais elevados de 
eficiência económica. 

3 1 A maximização do número de votos, por exemplo. 
'' Boardman ( 1989). 
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Anexo 1. Listagem dos ramos de actividade 

Ramo Descrição 

Distribuição de combustíveis 

Equipamentos de transporte 

Agro-indústria 

Distribuição alimentar 

Comércio 

Água, electricidade e gás 

Construção 

Comércio de veículos automóveis 

Telecomunicações 

Transportes e distribuição 

Material eléctrico de precisão 

Química 

Comercio electro-electrónico 

Minerais não metálicos 

Celulose e papel 

S ~ N I Ç O S  

Metalomecânica e metalurgia de base 

Têxteis 

Produtos farmacêuticos 

Edição, informação e artes gráficas 

Madeira, cortiça e móveis 

Vestuário e couro 

Higiene e limpeza 

Agricultura e pescas 

Hotelaria e restauração 

Minas 
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Anexo 2. Resultado das Regressões 
2.1 LS t i  Dependent Variable is LOG(VND/TRAR) 

Sample:  1 500 
Included observations: 498 
Excluded observations: 2 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable 
P 

LOG (ACT) 
'CPITRAB) 
LOG(CR4) 
PUB 
ZOOP 
SEC I 
SEC2 
SEC3 
SEC4 
SEC5 
SEC6 
SEC7 
SEC8 
SEC9 
SECIO 
SECl I 
SECI2 
SEC 13 
SECI4 
SECI5 
SEC I6 
SECI7 
SECI8 
SECI9 
SEC2O 
SEC2 I 
SEC22 
SEC23 
SEC24 
AL 
AC 
CEN 
MAD 
N 

Std. Error 
0.55 1967 

Prob. 
0.0000 
0.0171 

3.772828 
1.15371 7 
-0.2 12571 
0.083355 
12,13321 

, 0,000000 

R- squared 
Adjusted R-squared 
.S.E.of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0,47 1 177 
0,432343 
0.869245 
349.8368 
-61 8,7012 
1,934944 

Mean dependent var 
S.D. dependend var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Pmb(F-statistic) 
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2.2 LS li Dependent Variable is LOG(MLL1TRAB) 
Sample: 1 500 
Inçluded observations: 477 
Excluded observations: 23 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Vanable 

-O(> (ACT) 
CPrTRAB) 
OG(CR4) 

PIIB 
. OOP 
SEC I 
SEC2 

SECS 
SECb 
SCC7 
SECS 
SEC9 
SECIO 
SECI I 
SECI2 
SIx'13 
SE<' 14 
SI:C15 
SECIb 
SE('17 
SEC'IX 
SEC 19 
SEC'20 
SEC'? I 
SEC22 
SEC23 
SEC24 
A I .  
AC 
CEN 
MA[> 
N 

Adjusted K-sqwred 
.S.t...«f regressm 
Surn squared restd 
I.og Iikeliliood 

Std. Error 
0.714337 
0.05573 1 
0.000766 
4.455969 

Prob. 
0,8557 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
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2 3  LS li Dependent Variable is LOG(RUTRAB) 
Sarnple: 1 500 
lncluded observations: 427 
Excluded observations: 73 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable 
C 
LOG (ACT) 
[CPITRAB) 
LOG(CR4) 
PU B 
COOP 
SECI 
SEC2 
SEC3 
SEC4 
SEC5 
SEC6 
SEC7 
SEC8 
SEC9 
SECIO 
SECI I 
SEC I2 
SEC13 
SEC 14 
SECI5 
SEC 16 
SEC I7 
SEC 18 
SECI9 
SECZO 
SEC2 I 
SEC22 
SEC23 
SEC24 
AL 
AC 
CEN 
MAD 
N 

Std. Error 
1,014244 

Prob. 
0.0750 

R- squared 
Adjusted R-squared 
.S.E.of regression 
Sum squared resid 
Log likelihwd 
Durbin-Watson stat 

0,325724 
0,267241 
1.376861 
743.1 320 
-724.1849 
2,047603 

Mean dependent var 
S.D. dependend var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

-0,398212 
1,608456 
0.71 8024 
1,050547 
5,569532 
0.000000 
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2.4 LS li Dependent Variahle is LOG(KESCORITKAE3) 

Sample.  1 500 
Included observations 387 
Excluded observations 1 1 3 
White Heteroskedasticity-C»nsistenr Standard t-rrors & C'ovariance 

1.0G ( AC'T) 
(CP'TRAR) 
I.O<;(CR4) 
PIJH 
COOP 
SECI 
SEC2 
SEC3 
SEC4 
SK.5 
SkCh 
StC7 
SF('X 
SEC9 
St ( ' I0  
SECI I 
StX'I? 
StiC13 
SEC14 
SfCI5  
SIiC I 6 
StC17 
SL:CIX 
SFCI9 
Si C20 
SfC2 I 

S.D. dependend var 
Akaike info criterion 
Scliwarz criterion 

I.og Iikelihood -600.057 1 F-siatistic 

Prob. 
D.1 135 
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Capítulo VI 

Impacte das Privatizações no Mercado de 
Capitais 1996 - l-emestre de 1999 

Abstract 
From 1996 to the first half of 1999, the Portuguese stock 

exchange achieved an exceptional growth: the share of transactions in 
special session, about 32.5 percent in 1996, rose to 90.9 percent in the 
first halfof 1999. 

In fact, privatisation operations were, generally, very 
successful, unleashing strong interest from both private and 
institutional investors. 

The strong growth of the stock exchange and the success of 
privatisations were working in tandem: the latter provided a strong 
push to the stock exchange but the success of privatisations depended 
also the capacity and innovation provided by the stock market. 

The highly valuable equity of the recently privatised companies 
contributed to increase market capitalisation and market liquidity, 
there was also an increase in sectoral diversity with the introduction 
of power, the increase of the communications share and the decrease 
of the financia1 share both in market capitalisation and transaction 
value. Severa1 privatised companies have also had a very dynamic 
behaviour with the issue of high quantities of new stocb that the 
market absorbed in a very competitive way. 

The capital market contribution to the privatisation process 
success was due both to legal and regulatory innovations. The most 

'*' Directora do Gabinete de Estudos da Bolsa de Valores de Lisboa. 
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important legal innovation was the introduction, in 1991, of the 
Security Market Act. On the regulations side there have been major 
efforts to adapt the negotiations system to technological innovations, 
as for instance, through the introduction, in Murch 1999, of a new 
trading system- the LIST Lisbon Trading. 

Despite the positive evolution, there are severa1 measures 
needed to strengthen the depth and liquidity of the Portuguese stock 
market, making it more competitive: i) privatise Social Security; ii) 
take advantage of the differences in European tax systems, adopting 
the system with smaller tax burden on capital markets income; iii) 
reduce the period of time during which small investors cannot se11 
their stocks of privatised companies, thus increasing market liquidity. 
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1. Apreciação Geral 

Desde a realização das primeiras privatizaçõesl foi já 
percorrido um longo caminho com profundas repercussões positivas, 
directas e indirectas, no mercado de capitais nacional, de acordo, aliás, 
com um dos objectivos da Lei n" 1/90, de 5 de Abril, que constitui a 
primeira lei geral das privatizações. 

De facto, nos termos do art. 3Vesta  Lei, um dos objectivos 
das privatizações e "contribuir para o desenvolvimento do mercado de 
capitais nacional", necessariamente entendido na dupla acepção dos 
seus segmentos primário e secundário. 

Naturalmente que os dois segmentos do mercado de capitais 
estão intimamente interligados e que só é possível assegurar a 
expansão sustentada de um se, em simultâneo, o outro acompanhar 
essa evolução. 

Só um mercado secundário profundo e líquido cria condições 
apelativas para que as empresas decidam recorrer ao mercado de 
capitais, via emissão de acções e/ou de obrigações, para obterem o 
financiamento que pretendem. Por outro lado, são precisamente essas 
emissões que alimentam o mercado secundário e o tomam mais 
líquido. 

No caso concreto das privatizações, se bem que concorrendo 
basicamente para o desenvolvimento do mercado secundário, o seu 
contributo para o aprofundamento do mercado primário também tem 
sido bastante relevante, contando-se as empresas privatizadas entre as 
emitentes mais activas no contexto do mercado accionista. 

A indiscutível contribuição positiva das privatizações para o 
notável crescimento que o mercado accionista da Bolsa de Valores de 

' 49% do capital social das sociedades Unicer, BTA, Aliança Seguradora e 
Tranquilidade, em 1989. 



Irnuacte das Privatizacòes no Mercado de Cawitais 

Lisboa (BVL) conheceu nos últimos anos não deve, porem, ser 
encarado como um processo com uma só face. 

Na verdade, o grande sucesso que caracterizou a generalidade 
das operações de privatização - que o Quadro VI.1 claramente 
documenta - só foi possível porque encontrou no mercado de capitais 
nacional uma resposta adequada, traduzida em significativas 
inovações tanto na esfera legallregulamentar como na operacional. 

Quadro VI.1. Resposta do Mercado as Operações de Privatização 
Realizadas em Bolsa 

(Início de 1996 - Fim de Junho de 1999) 
Data I Sociedade I Oferta I Procura 1 (2)1(1) 1 

Essas inovações estenderam-se também ao próprio modelo de 
realização das privatizaçòes. Na verdade, desde 1995, em várias 
operações de privatização, alem das vendas feitas em bolsa, 
realizaram-se também vendas directas a investidores nacionais e 

18-05-1998 
29-06-1 998 
3 1-07-1 998 
09-1 1 - 1  998 
24-05-1999 
(*) Das quais 109.840 correspondem a um bloco indivisivel. 

1.946.458.250 
3.536.937.050 

404.300 
166.704.025 
376.925.975 

Cimpor - 3- F. Priv. 
EDP - Electricidade de Portugal 
Quimigal- Química de Portugal 
Brisa - 2- F. Priv. 
Brisa - 3' F. Priv. 

160,9 
52,5 
0, I 
17,9 
58,2 

12.100.000 
67.380.000 
3.400.606 
9.30 1.600 
6.480.000 
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estrangeiros e os preços de venda passaram a ser fixados em função da 
procura. 

Desde o inicio do processo, as privatizações já renderam ao 
Tesouro cerca de 3 mil milhões de contos, dos quais 68,7% no período 
compreendido entre o ínício de 1996 e os finais de Junho de 1999 
(vide Quadro VI.3). Alias, no mercado bolsista, o impacte das 
privatizações só foi significativamente relevante a partir de 1995. 

A admissão a cotação de elevadas quantidades de acções de 
empresas privatizadas, apresentando um apreciável grau de dispersão, 
e o grande interesse revelado pelos investidores institucionais e pelo 
público em geral por estes "papéis" constituiram as bases da 
"transformação" da Bolsa de Valores de Lisboa numa verdadeira bolsa 
de acções, facto que ocorreu em 1997. Com efeito, no mercado da 
BVL as acções passaram, desde então, a predominar, tendo a 
respectiva quota no valor total das transacções realizadas nas sessões 
normais subido de 32,5% em 1996 para 61,1% em 1997, 87% em 
1998 e 90,9% no ]%semestre de 1999. 

2. O Impacte directo das Privatizações no Mercado da Bolsa de 
Valores de Lisboa 

No período compreendido entre o inicio de 1996 e o final do 1" 
semestre de 1999 realizaram-se na Bolsa de Valores de Lisboa 17 
sessões especiais destinadas a apurar os resultados de outras tantas 
OPV relativas a operações de privatização. No conjunto, destas 
operações foram movimentados 991,5 milhões de contos, ou seja, 
68,3% e 5,8%, respectivamente, do valor das transacções de acções 
efectuadas nas sessões especiais e no mercado de cotações oficiais da 
BVL (vide Quadro VI.2). 

O ano de 1997 foi o mais "rentável", se bem que o maior 
número de operações tenha sido registado em 1996. Com efeito, neste 
último ano realizaram-se na Bolsa de Valores de Lisboa 8 sessões 
especiais destinadas a apurar os resultados de operações de 
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privatização, uma das quais (a correspondente a 2 V a s e  da 
privatização do BFE) revestiu a forma de um mero concurso público. 

MCO= Mercado de Cotaçòes Oficiais. 

No total das 7 OPV de privatização realizadas em 1996 foram 
movimentadas 32,8 milhões de acções no valor de 98,5 milhões de 
contos. De entre estas operações destacam-se, pelos montantes 
envolvidos e pelo modelo adoptado, as correspondentes as 2% fases da 
privatização da Portugal Telecom e da Cimpor. Em ambas as 
operações foi introduzido o sistema de pré-registo, que permite aos 
investidores, durante um período prévio a realização da operação, 
manifestarem as suas intenções de compra as quais se tomam 
automaticamente em ordens de compra se nada for posteriormente 
dito em contrário. Este modelo acabou por ser adoptado em várias das 
privatizações subsequentes. 

Nas referidas 2% fases da privatização da Portugal Telecom e 
da Cimpor (a semelhança do ocorrido nas respectivas 1% fases da 
privatização) e na 3Vase da privatização do Banco Totta & Açores, 
que teve lugar em Novembro de 1996, também houve lugar a vendas 
directas nos mercados nacional e internacional. 

Além das referidas operações, em 1996 o Tesouro ainda 
alienou, como já se referiu,em concurso público, 52 milhões de acções 
do Banco de Fomento Exterior por 135,98 milhões de contos, 
corrspondentes a 2Yase de privatização desta sociedade. 



Ouadro VI.3. Resultados das Privatizacões 
OP\ Venda Directa 

-- 
~ ~ t i l  da Operaqio ' 

Data I>escri~io 

05-12 I Fabrica dc Tahacn Micac lpc.  SA : 24 783 24 7x1 ' +-- 

o 100 O00 - 40 o00 
I 

---C-- -. 'Total i 84.834.423(*), 234.47i.477(*) 1 55.339.471 1 185.030.309, I40.173.894, 419.502.786 

21-07 I.ii\o\~dcr-A$o\ Plano*. SA-2' F Priv 5 x 9 8 0  O ;  

9 4  0 1  I 9 2 :  58980;  

09-10 -nugal Tclecorn. SA - 3' F Pnv 17 E 700 I25 h25 9Rl XOO 000 237 546 000 48 952 700 ~ 363 I7 I 90 I 

24-1 i +!!!hcLSA - I a  1' Prn I I (69 225 55 034 204 X 900 000 43 lh5.000 20 WLS_ __-0X 199 204. +- 

-- Tota l  128854005! 3 9 7 9 1 0 3 4 9 l o - 2 - !  461098000/24972600< 8<9008149 

--L-- T o t a l ~ l o b i l ~  665.564.113( 1.969.812.037, 277.614.163! 1.027.676~019] 943,237,4761 2.997.512.5361 
(*) I n c l u i  o C 'oncu rso  P ú b l i c o  do BFE r e a l i z a d o  e m  28 d e  A g o s t o  d e  1996. 
F o n t e :  Rase  d e  d a d o s  da RVL. o fe r t as  d e  venda  rea l i zadas  e m  B o l s a  o u  vendas  d i r eç tas  assoc iadas.  

No conjunto das operações de privatização (OPV+vendas 
directas+concurso público do BFE) efectuadas em 1996 foram 
alienados 140,2 milhões de acções por 419,5 milhões de contos. 

Nas cinco OPV relativas a operações de privatização realizadas 
em 1997 foram negociados 128,9 milhões de accões por 397,9 
milhões de contos. Na operação da Brisa, bem como na da EDP, as 
quais revestiram a forma de ofertas públicas iniciais, a procura nas 
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OPV excedeu largamente a correspondente oferta: respectivamente, 
em mais de 128 e 36 vezes (cfr. Quadro VI.l). Estas duas operações 
conjuntamente com a da Portugal Telecom representaram 98,9% e 
99,3%, respectivamente, do total das quantidades (249,7 milhões) e do 
valor (859 milhões de contos) das acções de sociedades privatizadas 
negociados nesse ano em OPV e vendas directas; a contribuição da 
EDP foi de 71,1% em termos das quantidades transaccionadas e de 
45,6% do respectivo valor. 

Em 1998, não obstante a grande volatilidade que por vezes se 
fez sentir nos mercados accionistas, os investidores institucionais e o 
público em geral, a semelhança do ocorrido nos 2 anos anteriores, 
afluiram em massa as operações de privatização. De facto, em três das 
quatro privatizações realizadas em 1998 a procura excedeu largamente 
a oferta, tendo na 3Vase da privatização da Cimpor essa discrepância 
sido superior a 160 vezes (vide Quadro VI.l). Nessas quatro OPV 
foram transaccionados 92,8 milhões de acções que movimentaram 
439,6 milhões de contos e nas vendas directas da Cimpor, EDP e Brisa 
foram alienados 44,8 milhões de acções por 247,2 milhões de contos. 
A operação relativa a 3Vase  de privatização da EDP foi a mais 
representativa. Nela foram alienadas 95,3 milhões de acções (69,3% 
do total) por 404,2 milhões de contos (58,9%). 

Muito provavelmente, a tendência marcadamente descendente 
delineada, no 1"emestre de 1999, pelas cotações das acções, terá 
estado na origem da decisão do Governo de, nesse período, apenas 
realizar uma operação de privatização: a 3Vase da Brisa. Todavia, o 
clima depressivo do mercado bolsista não comprometeu o sucesso 
desta operação, já que a procura na OPV foi superior a respectiva 
oferta em mais de 58 vezes. Na OPV passaram de mão 6,5 milhões de 
acções valorizadas em 55,5 milhões de contos. No conjunto desta 
operação, que incorporou também uma venda directa a investidores 
nacionais e internacionais, foram vendidos 10,8 milhões de acções por 
92,7 milhões de contos. 
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3. O Impacte indirecto das Privatizações no Mercado da Bolsa de 
Valores de Lisboa 

São vários e bem diferenciados os sinais de que, no período em 
análise, as privatizações foram um veículo potenciador do 
desenvolvimento do mercado bolsista nacional. 

A admissão a cotação de algumas sociedades privatizadas, com 
capital social de elevado montante e bastante disperso, contribuiu para 
o aumento da liquidez do mercado accionista e da sua capitalização 
bolsista; em paralelo, concorreu também para a crescente 
diversificação sectorial das transacções e da capitalização bolsista. 

Por outro lado, várias sociedades privatizadas têm assumido 
um comportamento em bolsa bastante dinâmico traduzido na admissão 
a cotação de elevadas quantidades de novas acções, provenientes em 
percentagem apreciável de aumentos de capital, que o mercado 
absorveu de forma competitiva. Esta apetência do mercado pelas 
acções da maioria das sociedades privatizadas2 repercutiu-se numa 
evolução globalmente favorável da cotação das acções dessas 
sociedades. 

A leitura do Quadro VI.4, contendo dados para o período 
compreendido entre 1996 e o final do 19emestre de 1999, evidencia 
bem a significativa contribuição das privatizações para a expansão da 
capitalização bolsista e para o acréscimo da liquidez do mercado 
accionista da BVL, bem como o substancial reforço do peso das 
acções destas sociedades nas carteiras dos índices de acções 
divulgados pela BVL. 

No final de Junho de 1999, estavam cotadas na BVL 18 sociedades 
privatizadas: 17 no mercado de cotações oficiais (MCO) e uma (Transinsular) 
no mercado sem cotações. Contudo, dada a fraca expressão da Transinsular 
no mercado em bolsa, nesta analise apenas entramos em linha de conta com 
as sociedades privatizadas que no final do 1"emestre de 1999 estavam 
cotadas no MCO. 
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Quadro VI.4. Representatividade das Empresas Privatizadas(*) no 
Mercado Accionista da BVL 

(*) Admitidas no MCO (mercado de coiaçbes oficiais) no final de Junho de 1999. 
(I*) No final do periodo. 
(***) Rase. 1000. em 4 de Janeiro de 1993. 

O acréscimo da profundidade do mercado decorrente da 
admissão a cotação de parte ou da totalidade do capital social de 
sociedades privatizadas, associado a um comportamento bastante 
dinâmico das mesmas no mercado primário e a um grande interesse 
dos investidores por muitos destes papéis, tem sido, e certamente 
continuará a ser, ainda mais relevante para o desenvolvimento do 
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mercado bolsista nacional do que o impacte directo das transacções 
realizadas nas sessões especiais de privatização. 

Algumas referências numéricas testemunham, sem deixar 
qualquer margem para dúvida, a expressiva contribuição das 
privatizações para o forte crescimento registado pelo mercado bolsista 
nacional no período compreendido entre 1996 e o 19emestre de 
1999. Assim: 

a) "Novos" Accionistas 
O numero de indivíduos que compraram acções nas operações 

de privatização realizadas no periodo compreendido entre o inicio de 
1996 e o final de Junho de 1999, considerando cada uma dessas 
operações isoladamente, superou os 3 milhões, dos quais 7.440 eram 
estrangeiros. 

Naturalmente que o referido numero de accionistas não 
corresponde, na sua totalidade, a novos accionistas, na medida em 
que, por um lado, alguns deles já possuiam acções das sociedades que 
entretanto foram objecto das 2% e 3% fases de privatização e/ou de 
outras empresas diferentes e, por outro lado, vários adquiriram acções 
em mais do que uma das 17 operações de privatização realizadas no 
periodo em análise. De facto, estas operações incidiram apenas sobre 
12 sociedades, das quais, no final de Junho de 1999, só 5 se 
encontravam admitidas a cotação na Bolsa de Valores de Lisboa. 

Confrontando os dados dos Quadros VIS e VI.6, o numero de 
acccionistas que, no periodo em apreço, comprou acções nas OPV 
relativas as referidas 5 sociedades que no final do 1 "emestre de 1999 
estavam admitidas no mercado de cotações oficiais da BVL 
representava 99,8% do correspondente total respeitante ao conjunto 
das operações de privatização efectuadas nesse periodo. 

De um modo geral, os investidores demonstraram grande 
interesse pelas acções das sociedades que no período em apreço foram 
objecto de operações de privatização e que já se encontravam ou 
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passaram a estar listadas na BVL (cfr. Quadro VI.6), em particular 
pelas da EDP. 

Quadro -- VIS. N q e  Accionistas nas OPV(*) 
Descricão 

1996 

Portugal Telecom - 2". Priv. 

I R. Totta & Acores - 3" F Priv. 1 13.641 16 13.657 1 

Cimpor - 2" F. Priv. 

CNP - Comp. Nacional de Petroquimica 

I H. Comercial dos Acores 

Nacionais Estrangeiros 

80.965 i 1 15 

Agroquisd-Agroquiniicos -2" F Prlv 1 57 0 1 57 --- I 
1997 

L -- -- A- - -- 

Total 

8 1.080 

86.274 1 305 
I 

7 I 0 

1 t3Fl. - 3" F .  Priv 

86.579 

7 

Lusosider-Asos Planos -2,' F. Priv. 
-~ , 

7 1 I 1 72 

I Portugal Tcleconi - 3" F. Priv. 261.157 641 261.798 

Brisa - I "  F .  Priv. 345.139 i 719 i 345.858 1 

, Cimpor - 3" F. Priv. 
' ICOP - [lectricidadc de Portueal 

Quiniigal-Quimica de Portugal 

Brisa - 2". Priv. 

l"ern.1999 

De facto, 772.584 a@rradores (2.205 estrangeiros) adquiriram 
acções desta empresa na 1Vase da sua privatização, que teve lugar em 
Junho de 1997 e 8 1 7.393 (1.5 17 estrangeiros) na 2Yase efectuada um 
ano mais tarde. 

Brisa - 3" F. Priv. 1 161.858 ! 569 162.427 

68 

152.381 

68 

(*) Relativas as sociedades total ou parcialmente privatizadas no periodo entre o início de 1996 e o fim 
de Junho dc 1999. 

0 

151.843 538 
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Quadro VI.6. NWe Accionistas nas OPV(*) 

B r i s a  

Cimpor I 1 

I - 2" E Priv 86 274 1 305 86579 1 

- I" E Priv 1 770379 1 2 205 772 584 
- 28 i- Priv 815 876 1 1517 i 817193 

@&r 

- 1 8 F P r i v  1 345139 719 345 858 
- 2" F Priv I 151843 538 152 381 

I 

Estrangeiros Nacionais 

753 i 461116 

16 13 h57 

I 

- 3" F Priv 
I , ; D y t a  & Açores - 

I - 3" F Priv 1 161858 569 1 162 427 

Total 
I 

- 2' E Priv 1 80 965 I I5 
Portugal Telecom I 

460 363 

13 641 

(* )  Relativas as sociedades total ou parciamente privatizadas no periodo compreendido entre o tnicio de 
1996 e o fim de Junho de 1999 e que nesta última data se encontravam admitidas ao MCO (mercado dc 
cotaçdes oficiais). 

81 080 

b) Acções de Sociedades Privatizadas Admitidas a Cotação 

- 3" F Priv 261 157 64 1 261 798 1 

Das 52 sociedades que total ou parcialmente já foram objecto 
de operações de privatização, no final de Junho de 1999 
encontravam-se listadas no mercado de cotações oficiais da Bolsa de 
Valores de Lisboa apenas 17 (menos 2 do que no final de 19963). 
Significa isto que as sociedades privatizadas que no final do 1" 
semestre de 1999 tinham acções admitidas a cotação no mercado de 
cotações oficiais da BVL representavam apenas 22,7% do 
correspondente total, percentagem praticamente idêntica a registada 
em 1998 e ligeiramente superior a de 1996 (vide Quadro VI.4). 

' Algumas sociedades - que na sequência dos respectivos processos de 
privatização foram admitidas a cotação na BVL - posteriormente acabaram 
por sair da Bolsa, dado que ou deixaram de ter existência jurídica ou o seu 
capital deixou de estar suficientemente disperso para permanecer na bolsa, 
devido a operações de fusão de que entretanto foram objecto. 
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O comportamento destas sociedades no mercado primário, 
entendido este numa acepção lata que incorpora não só os aumentos 
de capital mas também as próprias operações de privatização, foi 
bastante diferenciado. 

Com efeito, seguindo o Quadro VI. 12 no final do capitulo, que 
contem dados, numa base anual/semestral, relativos as intervenções no 
mercado primário por parte de cada uma das sociedades privatizadas 
que em 30 de Junho de 1999 tinham acções admitidas ao mercado de 
cotações oficiais da BVL, os quais se encontram sintetizados nos 
Quadros VI.7 e VI.8, ressalta: 

- uma evolução anual do peso das quantidades das novas 
acções admitidas ao mercado de cotações oficiais no respectivo total 
bastante díspar, caracterizada por uma ligeira subida de 61,2% em 
1996 para 61,6% em 1997, a que se seguiu uma queda para 49% no 
ano seguinte e uma outra ainda mais pronunciada para 13% nos 1% 
seis meses de 1999. 

Quadro VI.7. Quantidade de Acções Admitidas ao MCO(*) 

(*) Admitidas no MCO (mercado de cotaçdes oficiais) no final de Junho de 1999 

Soc. Privatizadas (I) 

Total (2) 

, (i )1(2) em % 

- no conjunto do período em referência, entraram na BVL 
7 1 9 3  milhões de novas acções (30,9% provenientes de aumentos de 
capital) de sociedades privatizadas, o que corresponde a 51,9% da 
quantidade total de acções admitidas, nesse período, no mercado de 
cotações oficiais. 

- a EDP, cujo processo de privatização só começou em 1997 e 
que ainda só tem admitidos a cotação 280,4 dos 600 milhões de 
acções que constituem o seu capital social, ocupa já um lugar sem 
concorrente próximo no ranking das quantidades de acções admitidas 

1996 I 1997 
1998 

303.668.569 

619.909.392 

49 ,O 

129.543.221 

21 1.630.039 

6 1,2 

271.791.486 

441.563.171 

61.6 

I Sem.  
1999 

14.529.230 

1 12.048.389 

13,O 

1996 
-1"ern. 1999 
719.532.506 

1.385.150.99 1 

5 1 ,9 
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a cotação. De facto, no período 1996 - 1 "semestre de 1999, a entrada 
em bolsa dos referidos 280,4 milhões de acções da EDP compara com 
8 1,8 milhões de acções da 2- sociedade privatizada mais dinâmica, a 
Portugal Telecom, 80,3 milhões de acções (na sua totalidade 
resultantes de aumentos de capital) do Banco Pinto & Sotto Mayor e 
67,4 milhões de acções da Cimpor, sociedade que ocupou a 4"osição 
no referido ranking. 

Quadro VI.8. Reflexo no Mercado Bolsista das Operações Realizadas no 
Mer 

IJnicer 

C. S Tranquilidade 

Centralcer 

BPA 

B Mello 

HESCL 

BANiF 

C' S. Mundial Confiança 

C'..S. Império 

Crédito Predial Portugues 

B Pinto & Sotto Mayor 

Portucel Industrial 

Portugal Telecom 

Cimpor 

B. 70th & Açores 

EDP 

Brisa 

Total 

ido Prii 
Capital 

Social (**) 

(1) 

19.500.000 

19.000.000 

9.500.000 

126.100.000 

77.000.000 

1 17.500.000 

30.000.000 

48.600.000 

45.500.000 

33.000.000 

165.51 1.228 

87 000.000 

190.000.000 

84.000.000 

bO.OOO.OOO 

600.000.000 

60.000.000 

ário(*) pc 
Ac$ões 

Admitidas à 

Cota$Po (***) 

(2) 

19.500.000 

1 9.000.000 

9 .500.000 

126.100.000 

77.000.000 

1 17.500.000 

30.000.000 

48.600.000 

45.500.000 

33.000.000 

112.981.228 

38.520.000 

142.2 19.474 

75 528.548 

60.000.00C 

280.423.41 5 

52.847.978 

1.288.220.643 

Dr 

( 

e 

I 

I 

I 

I 

-- 
A 

iário é aaui entendi 

:dades Privatizadas(**) 

Quantidade de Accões Admitidas à CotaçPo 

, .irr do numa acepção lata, que inclui as prOprias 
operaçnes de privatizaçãio. Em rigor, varias destas operaçdes não deram origem ao "nascitneiito" de 
novas acçdes, urna vez que elas já existiam so que estavam na posse do Tesouro (Partest); no entanto, 
pode considerar-se que a sua efectiva colocac;ão no mercado, de facto, só ocorreu pela 1"cz apcis a 
respectiva fase da privatizaçãio. 
(**) Admitidas no mercado de cotaçdes oficiais no tínal de Junho de 1999. 

( * * * )  No tinal de Junho de 1999. 
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c) Capitalização Bolsista 
Este indicador e um dos que melhor reflecte o importante 

contributo das privatizações para a recente expansão do segmento 
accionista do mercado da Bolsa de Valores de Lisboa. 

O valor da capitalização bolsista das acções admitidas ao 
mercado de cotações oficiais aumentou 1,l mil milhões de contos em 
1996, montante que compara com um acréscimo de 1,6 mil milhões de 
contos no conjunto do período compreendido entre o inicio de 1989 
(ano do inicio das privatizações) e o final de 1995; em 1997 subiu 3,4 
mil milhões de contos e no ano seguinte 3,5 mil milhões de contos. No 
1 9 e m e s t r e  de 1999, reflectindo o clima depressivo que tem 
caracterizado o mercado desceu 820 milhões de contos, sendo de 9,7 
mil milhões no final de Junho deste ano. 

Desde 1997 que o peso relativo das sociedades privatizadas no 
total da capitalização bolsista das acções listadas no mercado de 
cotações oficiais da BVL tem sido sempre superior a 50%. A já 
referida evolução globalmente negativa patenteada pelas cotações das 
acções cotadas no mercado principal da BVL ao longo dos primeiros 6 
meses de 1999 - traduzida numa descida de 7,5% do índice BVL 
Geral - não afectou esta tendência. Com efeito, no final de Junho de 
1999, a parcela das sociedades privatizadas no valor total da 
capitalização das acções cotadas no mercado de cotações oficiais era 
de 54,9%, ou seja, +2,4 pontos percentuais do que no final de 1998 
(cfr. Quadro VI.4). 

Os números atrás referenciados, só por si suficientemente 
ilustrativos do forte impacte estrutural das privatizações no 
redimensionamento do segmento accionista do mercado bolsista 
nacional, tornam-se ainda mais expressivos quando complementados 
com informação relativa ao ranking das sociedades privatizadas no 
top 1 O da capitalização bolsista (vide Quadro V1.9). 

Com efeito, em 1996, 1997 e 1998 metade do referido ranking 
era composto por sociedades privatizadas e, no 1"emestre de 1999, 
essa quota aumentou para 70% (7 sociedades). A Portugal Telecom 
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ocupou sempre a 1"osição e a EDP, desde o inicio do respectivo 
processo de privatização em 1997, também tem feito sempre parte 
dessa lista (oscilando ente a 2% a a3" posições), o mesmo acontecendo 
com o BESCL e a Cimpor. 

d) Liquidez 

Quadro VI.9. Ranking das Sociedades Privatizadas(*) 

No que se refere ao top 10 do valor das transacções de acções 
na BVL, a situação é semelhante a verificada ao nível da capitalização 
bolsista. De igual forma, a Portugal Telecom ocupou sempre a 1" 
posição, a EDP (desde o inicio da sua privatização) situou-se entre o 
2% o 03" lugares e o BESCL e a Cimpor também integraram sempre o 
referido ranking. 

Como se conclui seguindo o Quadro VI.4, nos últimos anos o 
contributo das sociedades privatizadas foi ainda mais expressivo para 
o aumento da liquidez do mercado accionista da Bolsa de Valores de 
Lisboa do que para o reforço da respectiva capitalização. Assim, em 

Empresas Privatizadas no 
Top 10 da Capltallznt$o Bolsista (**) 

Empresas Privatizadas no 

Top 10 do Valor Transaccionado 

(*) Admitidas no MCO (mercado de cotações oficiais) em 30 de Junho de 1999. 
(**) No final do período. 

1997 

5 
I V o r t .  Telecom- l 

EDP-2" 
BESC L-4" 

BPA-9y 
C i m p o r - I O C i m p o r - l  

5 

T e l e c o m - I V o r t .  
EDP-2° 

Cimpor-4Y 
BESCL-6" 

BTA-9" 

1996 

5 
Port. Telecom- 

BPA-3" 
BESC L-4" 

B I'A-R" 
Cimpor-lO" 

7 

Port. T e l e c o m - I M o r t .  
Portucel Industrial-2 

BFE-4* 

Ciinpor-5" 
M. Confiança-6 

BESC 1.-7" 
BTA-I O" 

1998 

5 
V o r i .  Telecom- 

EDP-2" 
BESC1.-6Y 

BPA-8" 
O" 

6 

Telecom-I? 
EDP-3Y 

Ciinpor-4" 
BESCL-7" 

Brisa-8- 
BPSM-IOV 

l0 Sem.1999 

7 

l p o n .  Telecom- l 
EDP-3? 

BESCL-6 
Brisa-'l" 

BPSM-8" 
Cimpor-9" 

M. Confiança- I 0  

5 

Port. Telecom- 1" 

EDP-3Y 
Cimpor-6 
BPSM-P 

BESCL-IW 
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1998 os negócios sobre acções de sociedades privatizadas 
representaram 60.3% do valor total das transacções de acções 
admitidas ao mercado de cotações oficiais. Esta quota sofreu uma 
ligeira quebra na 1"etade de 1999, mas mesmo assim ainda foi de 
59,1%. 

Aliás, não deixa margem para dúvidas que o substancial 
reforço da liquidez da praça lisboeta decorrente da admissão a cotação 
das acções de algumas sociedades privatizadas constituiu uma das 
traves mestras em que assentou: 

- a criação em 1996 do mercado de derivados na Bolsa do 
Porto. Na realidade, dos 4 contratos de futuros actualrnente 
negociados na Bolsa de Derivados do Porto sobre acçòes, 3 têm como 
activos subjacentes as acçòes de sociedades privatizadas (Portugal 
Telecom, EDP e Cimpor). 

- a negociação das acções da EDP e da Portugal Telecom, sob 
a forma de ADR, na Bolsa de Nova Yorque. 

- a crescente preferência dos pequenos aforradores pelo 
mercado accionista. De acordo com um estudo de mercado 
encomendado pela C M V M ~  i Euroexpansão, baseado num inquérito 
telefónico feito no período Dezembro de 1998-Janeiro de 1999, dos 
601 inquiridos 66% possuiam acções da EDP, 29% da Cimpor, 16% 
da Portugal Telecom e 1 1 % da Brisa. 

e) Diversificação Sectorial 
A par do relevante impacte expansionista na capitalização 

bolsista e na liquidez do mercado accionista, as privatizações 
concorreram também para uma clara diversificação sectorial destes 
indicadores (vide Gráfico VI. l), expressa esta: 

- no aparecimento de um novo sector bastante representativo, 
o da electricidade, com quotas de 11% e 10%, respectivamente, no 
valor das transacçòes de acções realizadas no mercado de cotações 

CMVM=Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

234 
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oficiais no 1" semestre de 1999 e da respectiva capitalização bolsista 
no tina1 desse período. 

- no incremento da parcela relativa ao sector das 
comunicações no tocante as transacções de 24% em 1996 para 33% 
no 1 O semestre de 1999 

- na redução do peso relativo, quer nas transacções quer na 
capitalização bolsista, dos sectores da intermediação financeira e no 
que agrupa todos os sectores não especificados Na intermediação 
financeira, a descida foi de 29% em 1996 para 24% no l 0  semestre de 
1999 no que respeita as transacções e de 39% para 34% em termos de 
capitalização bolsista; nos restantes sectores, a evolução foi de 29O'o 
para 18% nas transacções e de 30% para 23% na capitalização 
bolsista 

Grático VI.1. Repartiyão Sectorial, l'rans.acc;c?es- 1996 

A'imentaçaO e Minerais nao 
Bebidas 

2% 

IntermedtaçJAo 
Financeira 

29% 

A referida diversificação sectorial da oferta de negócios no 
mercado accionista constitui, indubitavelmente, um dos aspectos mais 
positivos das privatizações para o desenvolvimento do mercado de 
capitais nacional. 
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Gráfico VI.2. Repartição Sectorial, Transacções-1" Sem. 1999 

I Restantes 

i Interrnedia. 

1 Financeira 7 
I 24% 

Minerais não 
Metalicos Electricidade, 

% Gas e Vapor 

Construçáo 
5% 

Gráfico VI.3. Repartição Sectorial, Capitalização Bolsista-1996 

iunicaçbes 
17% 

Financeira 
48% 

Na realidade, a participação de Portugal na zona do euro e o 
consequente desaparecimento, nessa área, do ris30 cambial, faz com 
que o risco sectorial e, bem assim o risco de liquidez assumam uma 



importância crescente nas decisões dos investidores, que procuram 
diversificar ao máximo as suas carteiras de valores mobiliarios para, 
dessa forma, reduzir o respectivo risco total. 

Gráfico VI.4. Repartição Sectorial, Capitalização Rolsista- 1" Sem. I999 

f )  Evolução das Cotações 
A b r t e  volatilidade sentida nos mercados tinanceiros 

internacionais a partir do Verão de 1998 propagou-se de tòrma 
bastante pronunciada ao mercado nacional, conduzindo no 1" semestre 
de 1999, como já se referiu, a descida generalizada das cotações das 
acções negociadas na Bolsa de Valores de Lisboa 

Não obstante o recente comportamento pouco animador do 
mercado accionista nacional, se um investidor possuisse uma carteira 
que fosse a réplica do índice "BVL-empresas privatizadas" teria 
obtido uma valorização acumulada de 133,2% no periodo 
compreendido entre o início de 1996 e o final de Junho de 1999 (~vdc. 
Quadro V1 10). 
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E, se o mesmo investidor tivesse decidido vender essas acções 
no final de 1998 e, para fixar o preço de venda, tivesse tomado como 
base de referência a evolução do respectivo indice, a valorização da 
sua carteira teria sido ainda maior (+ 139,5%). 

Entre o referido conjunto de acções encontram-se, no entanto, 
situações bastante diferenciadas. O caso da companhia de seguros 
Mundial Confiança é paradigrnático de uma subida pontual 
espectacular das cotações. Com efeito, a posse de acções desta 
companhia durante o periodo compreendido entre o início de 1996 e o 
fim do 1 "emestre de 1999 proporcionaria uma mais-valia acumulada 
de 699%. De notar, todavia, que essa subida dos preços das acções da 
Mundial Confiança foi em grande parte determinada pelo anúncio de 
lançamento de uma OPA do BCP sobre as acções daquela sociedade 
em 18 de Junho de 1999. Neste dia a cotação das acções da Mundial 
Confiança foi de 27,8 euros e no dia útil seguinte (2 1 de Junho) subiu 
para 36 euros. 

No conjunto do periodo da nossa análise, as cotações das 
acções do Banco Pinto & Sotto Mayor (+253,5%), da Portugal 
Telecom (+207,9%) e do BESCL (+ 182,1%) também aumentaram 
bastante mais do que, em termos médios, o conjunto das sociedades 
privatizadas. No extremo oposto, encontram-se a EDP (se bem que o 
respectivo período de referência seja menor), a Portucel Industrial e o 
BPA com valorizações acumuladas de apenas 20,9%, 32,7% e 38,9%, 
respectivamente, ou seja, muito aquém da correspondente variação do 
indice das sociedades privatizadas (que, como já se referiu, foi de 
+ I  33,2%). 

A rentabilidade das aplicações em acções não deve ser 
avaliada apenas com base nas eventuais mais-valias que a sua 
transacção potencializa. Há que entrar em linha de conta também com 
as políticas seguidas no que se refere a distribuição de dividendos, as 
quais podem variar bastante de empresa para empresa. 

Foi, aliás, o que aconteceu no contexto das sociedades 
privatizadas. De facto, no período em referência, enquanto que a 
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Companhia de Seguros Mundial Confiança nunca distribuiu 
dividendos, no que foi acompanhada pelo BPA, e a Centralcer e a 
Companhia de Seguros Império apenas o fizeram uma vez (em 1999 e 
em 1996, respectivamente), as restantes sociedades, após a sua 
admissão a cotação, privilegiaram sempre essa forma de remuneração 
dos seus accionistas. 

Quadro VI.10. Evol 
Sociedades 
C S Mundial Conlianca 

Portugal Telecoin 
Centralcer 
Credito Predial Portupue'i 

C S Tranquilidade 
BESCL 
B. Totta & Açores 

BPA 

Unicer 

Ponucel Industrial 
B. Pinto & Solto Mayor 

C. S. Império 

Banif 
Brisa 

Cirnpor 
B. Mello 
EDP 

indice BVL-Privatizadas 
indice BVL-Geral 

des Priv 
Q Sem. 1999 -- 

+41.3 
+3.0  

+49.1 

-5.0 
-8.4 

-12.7 
-2 1.5 

-16.5 

-3.4 

-3,O 
+8.7 
+Y .o 
-15.7 

-17.8 
-5.2 
+5,6 
-3.1 

(***) Com esta denominação e objecto social, o Banco Mello só está cotado na BVL desde 10 de 
Fevereiro de 1997. 

-7,s 

(****) Base da comparação: 2 de Janeiro de 1996; as restantes comparaçaes para o conjunto do periodo 
reponam-se a 29 de Dezembro de 1995. 

+ 155,8 

O valor global dos dividendos distribuídos pelas sociedades 
privatizadas nos quatro anos, que em termos das datas tradicionais de 
pagamento de dividendos o periodo da nossa análise integra, totalizou 
500,6 milhões de contos, fortemente concentrados nos dois últimos 
anos: 33,4% em 1998 e 39,6% em 1999. 

(*) Cotaçnes ajustadas das sociedades privatizadas admitidas no MCO (mercado de cotações oficiais) em 
30 de Junho de 1999. 
(**) Não estavam admitidas a cotat;ão. 
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A comparação da evolução do indice das cotações das 
sociedades privatizadas com a do índice BVL Geral revela uma quase 
total coincidência desses dois indices desde o início de 1996 até 
Janeiro de 1997 (vide Gráfico VIS), tendo, desde então, o índice das 
sociedades privatizadas se situado sempre ligeiramente abaixo do 
indice BVL Geral e evidenciando variações menos pronunciadas tanto 
nas subidas como nas descidas. 

Quadro VI.11. Dividendos distribuídos pelas Sociedades Privatizadas(*) 

Ano de Pagamento 
Unicer 
Centralcer 

Portucel Industrial 

E.D.P. 

Brisa 
Telecom 
Crédito Predial Portuguès 
BESCL 
Banif 

B. Pinto & Sotto Mayor 

BPA 
B. Tona & Açores 
B. Mello 
C.S. Império 

C.S. Mundial Confiança 

C.S. Tranquilidade 
Ciinpor 

Total L I 
(*) Admitidas no MCO (mercado de cotaçòes oficiais) no 

1998 
2.340.000 

2.175.000 

77.919.960 

10.020.000 
33.630.000 

1.650.000 
13.104.905 
1.800.000 

6.180.000 

5.760.000 

990.000 

1.425.000 

10.080.000 

167.074.866 
nal de Junho 

(1 OA3 Esc.) 

1996-1 999 
9.165.000 
1.387.000 

9.135.000 

161.919.960 

24.720.000 
1 15.520.000 

7.790.000 
49.093.134 

5.550.000 
33.586.475 

31.620.000 
2.145.000 

450.000 

4.845.000 

43.712.391 

500.638.960 

A acrescida maturidade da bolsa portuguesa, para a qual, 
comos vimos, o processo das privatizações muito concorreu, 
constituiu também um pilar fundamental para o manifesto maior 
interesse dos investidores estrangeiros pelo mercado português, 
consubstanciado, nomeadamente, na participação de empresas cotadas 
na BVL em vários indices internacionais: no índice dos mercados 
desenvolvidos do Morgan and Stanley Capital Intemational, nos Dow 
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Jones World Indices, nos FT/S&P-Actuaries World Indices e nos 
índices STOXX. 

Gráfico VIS. índice BVL-Empresas Privatizadas Vs Índice UVI, Geral 

- BVL Geral 

- Empresas Privatizadas 

Nota Evo1uc;ão diana entrc Janeiro de 1996 e Junho de I 999 

4. A Contribui@o do Mercado de Capitais para o sucesso 
Privatizações 

das 

Se é certo que as privatizações contribuiram, e muito, para o 
reconhecido desenvolvimento que o mercado de capitais português 
conheceu nos últimos anos, também não é menos verdade que o êxito 
das privatizações entretanto realizadas foi largamente facilitado pelas 
inovações introduzidas no enquadramento legal/regulamentar do 
mercado de capitais e nos sistemas operativos das bolsas 

No que se refere aos aspectos legais, a publicação em 1991 do 
actual Código do Mercado de Valores Mobiliários (que se encontra 
em fase de revisão), complementado com vários regulamentos da 
CMVM e das Bolsas, constituiu um marco assinalável, uma vez que. 
por um lado, permitiu concentrar num único diploma legal um 
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conjunto de legislação avulsa e, por outro, abrangeu matérias até então 
não regulamentadas - nomeadamente a actividade de prospecção de 
investidores para a subscrição, compra, venda ou troca de valores 
mobiliários - consideradas de particular relevância para assegurar a 
transaparência do mercado. 

No domínio operativo, é de destacar a actuação levada a cabo 
pela Bolsa de Valores de Lisboa visando assegurar a permanente 
adequação dos seus sistemas de negociação as frequentes inovações 
tecnológicas. Neste particular de referir a entrada em funcionamento, 
no início de Março de 1999, de um novo sistema de negociação - o 
LIST Lisbon Trading, baseado no sistema francês (Nouveau Système 
de Cotacion ou Nouveau Super CAC'), dotado de uma plataforma 
tecnológica moderna e adaptada quer a negociação em continuo, quer 
a negociação em chamada e ainda ao registo das operações do 
MEOG~.  Trata-se de um sistema que dispõe de funcionalidades que 
permitem reforçar a competitividade da actividade dos operadores no 
mercado em bolsa. 

A tomada de decisões de investimento em valores mobiliários 
oportunas e criteriosas requer, para além de um adequado quadro 
legahegulamentar e de modernos sistemas operativos, a 
disponibilização atempada de informações suficientes, correctas e 
detalhadas sobre os valores mobiliários admitidos a negociação em 
bolsa, os seus emitentes e as transacções efectuadas neste mercado. 

Ciente dessa realidade e das suas vantagens relativas no que se 
refere a centralização de informações sobre o mercado e as empresas, 
a Bolsa de Valores de Lisboa tem dado particular atenção a sua função 
informativa, em particular mediante a divulgação, em suportes de 
papel e magnéticos, de um vasto leque de informações, a celebração 
de contratos com vários vendors e a gestão de uma página na Internet, 
contendo, entre outros, elementos de natureza estatística. 

' Actualmente em funcionamento em Paris, Chicago, Bruxelas e S. Paulo. 
h MEOG= Mercado Especial das Operações por Grosso. 
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5. Considerações Finais 

É um facto consabido que o expressivo e sustentado 
crescimento real da economia portuguesa, a pronunciada descida das 
taxas de juro e da inflação e os bons resultados apresentados pela 
grande maioria das empresas cotadas tiveram um peso significativo no 
forte crescimento dos negócios realizados nos Últimos anos no 
mercado de capitais nacional. 

Os números atrás apresentados afiguram-se-nos, porém, 
suficientemente elucidativos para podermos concluir que a estes 
factores há que acrescentar um outro: as privatizações. 

O impacte positivo gerado pelas oportunidades de 
investimento decorrentes das privatizações não se confinou ao 
mercado de capitais; fez-se também sentir na actividade dos 
investidores institucionais, nomeadamente dos fundos de investimento 
e dos fundos de pensões, que conheceu uma extraordinária expansão. 

Trata-se, no entanto, de um processo cujo abrandamento (e 
previsível posterior esgotamento) parecem inevitáveis. 

Perante esta perspectiva, a reduzida dimensão do nosso 
mercado bolsista no contexto da zona euro em que se insere e o forte 
acréscimo da concorrência entre as bolsas europeias a que se tem 
vindo a assistir, associado a crescente internacionalização e 
globalização dos mercados financeiros, é plausível que se levantem 
algumas interrogações quanto ao futuro da bolsa portubwesa e que se 
procurem encontrar respostas para as mesmas. 

É nesta perspectiva, em que impera a necessidade de reforçar a 
profundidade e a liquidez do mercado bolsista nacional, tendo em 
vista torná-lo mais competitivo, que se nos afigura particularmente 
adequada e oportuna a adopção das seguintes medidas: 

- a privatização da segurança social, que constituiria, 
simultaneamente, um forte e poderoso impulso para o 
redimensionamento do mercado bolsista nacional e a sua maior 



Im~acte das Privatizacões no Mercado de Ca~i tais  

representatividade internacional e uma forma expedita de resolver os 
graves problemas financeiros com que se defronta este sector. 

- o "aproveitamento" das discrepâncias fiscais ainda existentes 
(e provavelmente durante vários anos mais) a nível da Europa 
comunitária, adoptando o regime em vigor no país fiscalmente menos 
"penalizador" no que se refere aos rendimentos das várias categorias 
de valores mobiliários. 

- a redução ou total desaparecimento do período de 
"imobilização" das acções adquiridas pelos pequenos investidores nas 
privatizações. Esta exigência, condicionante da obtenção de benefícios 
fiscais, se, por um lado, assegura que são os pequenos aforradores que 
beneficiam desses incentivos, por outro lado, limita o impacte positivo 
que a transacção dessas acçoes livre de qualquer restrição poderia 
provocar na liquidez do mercado accionista. 

Quadro VI.12. Entrada de Novas Acções em Bolsa de Sociedades 
Privatizadas (*) 

Banco Mcl lo 
BESCL 
B A N l F  
Comp Scguros Irnpcrio 
( ' rcd~io Prcdial Porlugu& 
Banco Pmio & Sotio Mayor 
Porrugdl Tclcconi 
Cimpor 
Banco Totia & Acorc, 

I 
Op. Priv. I D Capital  I Total  I Op. Priv. I D Capital  I Total 

1 2 945 0001 I 2 945 0001 1 I 

EDP 1 1 177 572 O00 
T O T A L  1 82284.4111 47.258.7501 129.5432211 235.791.4861 36.000.0001 271.791.486 

I 1998 I IY Sem.1999 
I 

Op. Prir .  I D Capital  I Total  I Op. Priv. I D Capi lal  I Tota l  
i! Poriuguc\ do Ar l in t i i i i  l h 100 000 I h. 100.000 
Ilnnço Mcllo 3 450 000 19 O00000 22 450.000 

Brivd 1 2?73111(91 1 22 731 1891 14 142 h821 I 14 1426x2 
T O T A L  1 164.423.3781 139.245.1911 303.668.5691 14.529.2301 1 14.529.230 
1 . 1  Ail inl i i<l~i  nu rncrcadii iIc ~ i > i r b O e *  i i f i i i a l r  crn 311 dc lunha, de IVUV 

131-bl I 
BANIF 

oinp Seguro, Impcrin 
Ilanco Plnto & Sotio Mayw 
Porrugdl Tclcioni 
C m p o r  
EDP 

1 500 O00 

I I 148 774 
20 542 O00 

IO? H11 415 

34 133 9h1 
7 500 000 

h ? < l l Z Z X  

14 111963 
7 500 000 
1 500 O00 

h ? ( l l 2 2 X  
I I 148 774 
20 542 000 

102x51 415 
3x6 
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Capítulo VII 

O Sector Segurador: Evolução e 
Perspectivas 

Abstract 
The Portuguese insurance sector witnessed radical changes in 

the last decades, moving from a highly regulated stage to the 
predorninantly nationalised, in the 70's and 80 S, and to mainly 
private one, during the 90's, modernised and integrated into the EU 
Single Market. The catching up in the insurance activity has been 
remarkahle, with a sizeable reduction of the penetration rate gap vis- 
a-vis the EU average (more strongly in the case of life assurance 
business). 

Privatised companies adopted diverse strategies: those with 
higher productivity gains and, hence, lower structural costs achieved 
higher market shares. Furthermore, these companies linked up with 
b a n h  and increased their competitiveness hy developing synergies in 
distribution and sales networks, specially in the life assurance 
business whose already fast growing production was even further 
hoosted. 

' O '  Directora Coordenadora do Gabinete de Estudos e Analise Técnica do 
Instituto de Seguros de Portugal. 

' ** '  Técnico Superior do GEAT, ISP. 
' " "~~cn ico  Superior do GEAT, ISP. 
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1. História recente da Actividade Seguradora 

Embora o presente livro seja dedicado fundamentalmente as 
consequências das (re)privatizações nas empresas, não queremos 
deixar de fazer uma breve referência a história recente do sector 
segurador, em Portugal, não só pelas alterações significativas de 
conjuntura, verificadas num espaço de tempo tão curto, como também 
pelas influências que estas poderão ter na análise da sua evolução. 

Com efeito, a partir dos anos setenta, verificaram-se dois 
acontecimentos que condicionaram, de forma determinante, a 
evolução económica e política de todos os sectores, em particular no 
sector segurador. Foram eles a Revolução de 25 de Abril de 1974 e a 
adesão a Comunidade Europeia. 

I .  I .  A situação antes de Abril de 1974 

O sistema segurador português caracterizava-se, nessa altura, 
por uma fraca concorrência de mercado, dada a forte regulamentação 
existente num mercado financeiro bastante limitado. 

A concentração das empresas reduzia-se a um pequeno número 
de grupos económicos, de natureza predominantemente familiar. O 
ambiente económico era estável mas pouco dinâmico, procedendo-se 
a distribuição do seguro essencialmente através de agentes e 
corretores. Dado o nível de regulamentação, as entidades de 
supervisão tinham um poder de intervenção significativo. 

Em 197 1, operavam no mercado 38 sociedades de seguros e 
resseguros, encontrando-se 5 ligadas a um grupo, 10 correspondiam a 
3 grupos e 23 pertenciam a 10 grupos. 

A presença de seguradoras estrangeiras era muito mais 
importante em numero do que em quota de mercado. Quanto as 
seguradoras portuguesas, concentravam a sua actuação quase 
exclusivamente no mercado nacional - com excepção da Império e da 
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Tranquilidade - e os contactos a nível internacional estavam muito 
concentrados nas relações com os resseguradores. 

1.2. O pós 25 de Abril 

Os acontecimentos político-militares de Abril de 1974 vieram 
alterar profundamente a situação. 

Em 1975, na sequência das alterações politicas, económicas e 
sociais, desencadeadas pela revolução, foram nacionalizadas todas as 
empresas de seguros com sede no Continente e Ilhas, com excepção 
das mútuas e das que apresentavam uma importante participação 
estrangeira em ~ortugal ' .  Passaram assim para a posse do Estado, 23 
empresas de seguro directo e 4 sociedades de resseguro, para além de 
participações, majoritárias em quase todos os casos, em 7 sociedades 
anónimas. 

O quadro segurador nacional passou, então, a contemplar três 
tipos de empresas de seguros: 

- sector público, constituído pelas seguradoras 
nacionalizadas; 

- sector de economia mista, constituído pelas seguradoras 
com capital estrangeiro; 

- sector totalmente privado, constituído pelas mútuas de 
seguros e pelas agências de empresas de seguros estrangeiras 
estabelecidas em Portugal. 

Posteriormente foram criados novos organismos de controle, 
inicialmente a Comissão de Coordenação e Restruturação da Indústria 
Seguradora, a quem se atribuiu competência para propor directrizes ao 
funcionamento da actividade e, depois, o Instituto Nacional de 
Seguros, com poderes de coordenação da actividade seguradora e de 
resseguro, a par de outras competências de representação do sector e 
de prestação de alguns serviços ao conjunto das seguradoras. 

' Decreto-Lei n" 135-N75,  de 15 de Março 
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Esta nova entidade esteve incumbida de definir planos de 
evolução estrutural2, formular um quadro orgânico para a gestão e 
fiscalização das empresas públicas do sector, as quais ficaram sujeitas 
a um estatuto comum3. Foi implementado o seguro obrigatório de 
responsabilidade civil automóvel4, regulamentada a mediação de 
seguros, criado um fundo de cobertura dos encargos com as pensões 
do seguro de Acidentes de Trabalho, bem como um esquema de 
Seguros de Colheitas comparticipado pelo Estado. 

Regulamentaram-se ainda as garantias financeiras das 
seguradoras, nos termos das primeiras directivas de seguros e abriu-se 
o sector a iniciativa privada, após cerca de 40 anos em que o acesso de 
novas empresas ao mercado esteve vedado. 

Com o objectivo de conseguir o autofinanciamento das 
seguradoras e dotá-las de autonomia, para que pudessem desenvolver 
a sua actividade de forma independente de outros sectores 
económicos, procedeu-se a reestruturação das empresas públicas de 
seguros, mediante a criação de 6 grandes seguradoras5 e uma 
resseguradora a partir da fusão de 2 1 das 23 nacionalizadas. 

Na sequência desta reestruturação6, os grupos referidos deram 
origem as empresas que constam do Anexo 1. 

Entre muitas outras medidas específicas, podemos referir a 
alteração das condições de exploração do ramo vida com a introdução 
da participação obrigatória nos resultados. 

Muitas destas medidas, como por exemplo a do seguro 
obrigatório automóvel e a participação obrigatória nos resultados dos 
seguros do ramo vida, já estavam implementadas desde os anos 
cinquenta em muitos países estrangeiros, o que só por si denota o 

Decreto-Lei n" I-Bl76, de 13 de Janeiro. ' Decreto-Lei nV2í76, de 27 de Janeiro. 
Decreto-Lei n" 408179, de 25 de Setembro ' Resolução n"99178, de 8 de Novembro 

"ecreto-~ei nVO3179 de 22 de Setembro. 
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atraso nacional, neste como noutros domínios, da actividade 
económica. 

Um indicador como o racio premios de segurolproduto 
nacional bruto mostra comparativamente a rarefacção do seguro em 
Portugal, relativamente aos países desenvolvidos nos meados deste 
século. 

mios de Segu 
1977 
7,62 
5,72 
5.52 
5,48 
5.37 
4,95 
4.53 
3,8 1 
3,64 
2,40 

luadro VII.1. Evolução da Relação Pr dPNB pm (em '/O 

Taxa de Expansão 
33 
44 
3 3 
3 5 
26 
7 8 

I28 
137 
84 
9 5 

PAISES 
Estados Unidos da América 
Grã-Bretanha 
Austrália 
Suíça 
Canadá 
Alemanha Federal 
Japão 
Austria 
França 
Itália 

1956 
5.75 
3,98 
4,16 
4.05 
4,25 
2,78 
1,99 
1,61 
1,98 
1,23 

Todas as empresas de seguros foram sediadas em Lisboa, a 
excepção da Aliança Seguradora que, agrupando uma maioria de 
empresas nortenhas, estabeleceu no Porto a sua sede. No conjunto, o 
sector nacionalizado controlava 75% do mercado segurador, restando 
13% para as empresas de seguros mistas, 9,2% para as estrangeiras e 
2,5% para as mútuas. 

Portugal 

1.3. O Mercado Unico dos Seguros 

A política nacionalizadora de 1975 sucedeu a gradual inversão 
no sentido da expansão da economia de mercado, processo para o qual 
a aceleração da integração portuguesa na Comunidade Económica 
Europeia constituiu o principal argumento. 

m e :  Argus, Douro, Mutual, Ourique, Tagus - Plano de Fusão, 1978 
1,63 2,18 34 
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A publicação do Decreto-Lei nVO6183 abre a iniciativa 
privada sectores de actividade que, desde Março de 1975, eram 
exclusivo do sector público - sectores bancário, segurador, adubeiro e 
cimenteiro, procurando criar "um salutar regime de concorrência 
emulativa". 

Entretanto, regula-se, através do Decreto-Lei n98182, de 7 de 
Abril, o campo das provisões técnicas das seguradoras, estabelecendo 
regras de dispersão e diversificação, bem como os princípios gerais da 
congruência. 

O Decreto-Lei 188184, de 5 de Junho, vem ainda regulamentar 
novas bases de acesso a actividade por parte da iniciativa privada, 
procurando garantir que "tal abertura devera ser legalmente 
condicionada por garantias objectivas de solidez do empreendimento, 
de não discriminação de empresas portuguesas face as estrangeiras e 
de defesa do interesse nacional". Diploma este extremamente 
importante, pois estabelece as formas que podem revestir as novas 
instituições (sociedades anónimas, mútuas e agências gerais de 
seguradoras estrangeiras), submetendo-as a autorização prévia que 
será concedida ramo a ramo e vedando-lhes o exercício cumulativo 
dos seguros de vida e dos seguros de danos, para alem de medidas de 
acompanhamento e fiscalização por parte do Instituto de Seguros de 
Portugal, que substituiu, em 1982, o Instituto Nacional de Seguros. 

A proibição de acumulação da actividade "vida" e "não vida" 
não é nova. Pode dizer-se, até, que atravessa toda a história dos 
seguros, tendo existido alguma dificuldade em assimilar os seguros de 
vida aos outros tipos de seguro. Presente desde os tempos medievais, 
esta repugnância explica que o seguro de vida tenha sido o último a 
ser aceite na história dos seguros. 

A aceitação deste princípio obrigou a criar um quadro 
favorável a cisão das empresas de seguros nacionais em empresas 
especializadas nos dois ramos, "nomeadamente por extinção e 
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concomitante criaçào de seguradoras com manutenção da mesma 
carteira de seguros7". 

Uma nova classificação dos ramos seguradores, seguindo as 
directivas europeias nesta matéria, com a aceitação desta dicotomia, é 
apresentada pelo Decreto-Lei n"5186, de 7 de Maio. O ramo vida 
inclui operações de seguros de vida, de nupcialidade e natalidade, 
operações de capitalização e operações de gestão de fundos colectivos 
de pensões. 

Neste período, o acontecimento económico mais importante, 
que ocorreu em 1986, foi, sem dúvida, a integração na Comunidade 
Económica Europeia. O período que decorreu até Julho de 1994, foi 
de preparação do mercado para a adesão de Portugal ao Mercado 
~ n i c o  dos Seguros. 

O sistema segurador português conheceu, nesta fase, um 
desenvolvimento e uma modernização sem precedentes. Num 
ambiente geral de melhoria sensível das condições económicas, tais 
como a descida da inflação, o acesso a fundos comunitários, uma 
maior estabilidade cambial com a consequente dinamização dos 
mercados de capitais e redução sensível da divida externa, deu-se 
inicio ao processo de privatização das seguradoras públicas, 
implantação de novas seguradoras no mercado e concretizaram-se os 
primeiros casos de fusões e aquisições. 

Estes factos, nomeadamente a privatização das empresas 
públicas de seguros, e a adopção das regras provenientes das 
directivas comunitárias, contribuíram para o desenvolvimento de uma 
mentalidade mais competitiva e actualizada do mercado português. 

Nos varios ramos de seguros, a liberalizacão sucessiva das 
condições das apólices e das tarifas de prémios tornou-se uma 
realidade e, no ramo vida, a progressiva flexibilização da suas 
condições de exploração permitiu ao mercado a introdução de varios 
novos produtos, tais como os seguros a prémios Únicos sucessivos, os 

Decreto-Lei n"68187. de 18 de Abril. 
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contratos com gestão separada dos activos representativos das 
respectivas provisões matemáticas, os contratos de seguros de vida 
universais e os contratos em unidades de conta. 

No que se refere ao mercado, lançamento de um número 
considerável de novos produtos no ramo vida, em parte apoiados em 
novos instrumentos financeiros surgidos no mercado. 

A criação dos Fundos de Pensões em 1985, pelo Decreto-Lei 
n"255/5, de 6 de Agosto, posteriormente modificado pelo Decreto- 
Lei nV96186, de 25 de Novembro, contribuiu não só para o 
desenvolvimento do mercado financeiro como também para criar uma 
nova sensibilidade para a utilização de sistemas complementares da 
segurança social, em que o seguro tem um papel determinante. 

O Mercado Único de seguros iniciou-se em 1 de Julho de 1994 
com a transposição das chamadas directivas da terceira geração para a 
legislação portuguesa. 

Na altura, de acordo com o ultimo relatório do Comité 
Europeu de Seguros e apesar do pequeno crescimento da actividade 
económica, a importância do sector segurador na Europa saiu 
reforçada. O volume de negócios cresceu 6,8% em relação ao ano 
anterior. De acordo ainda com o mesmo relatório, o sector Segurador 
contribui em 7,2% para o PIB da União Europeia. 

O volume de negócios em 1994 foi de 429.532 milhões de 
ECUS (83,8 biliões de escudos), o que fez com que a contribuição do 
sector segurador para o PIB da União Europeia (quinze) tivesse 
aumentado 40% entre 1990 e 1994. As 4.855 empresas de seguros da 
U.E. empregaram directamente quase um milhão de trabalhadores 
(91 1.571). O número de trabalhadores no mercado segurador 
português em 1994 era de 13.2 17, ou seja, 1,4% do total Europeu. 

Portugal, de 1993 para 1994, foi o terceiro país com maior taxa 
de crescimento, 20%, depois da Espanha, com 24,1% e do 
Luxemburgo, com 32,6%. 

Este maior crescimento foi devido ao grande incremento 
verificado no ramo vida, nestes países, por razões diferentes. Na 



região Ibérica este foi motivado fundamentalmente pela forte entrada 
dos bancos na distribuição de seguros através da utilização dos seus 
balcões e, no Luxemburgo, pela conjugação de dois factores 
relevantes, o início do Mercado Único de seguros em 1 de Julho de 
1994 e as vantagens fiscais oferecidas por este país. O aumento foi, no 
entanto, devido fundamentalmente ao desenvolvimento dos produtos 
financeiros do ramo vida e não a produtos de vida-risco. 

Quadro VII.2. Prémios de Seguro Directo na Europa 

PAISES 
Alemanha 
Áustria 
Bélgica 
Dinamarca 
Espanha 
Finlândia 
França 
Grécia 
Holanda 
Inglaterra 
Irlanda 
Itália 
Luxemburgo 
Portugal 
Suécia 

Fonte: Comité Europeu de Seguros 

Portugal, quanto ao volume de negócio comparado com os 
nossos parceiros, somente ultrapassou o Luxemburgo e a Grécia. 

A venda de empresas públicas, parte fundamental de todo o 
processo de privatizações, entrou, num novo processo revitalizador, 
com o objectivo da redução do défice publico. A reprivatização das 
seguradoras e da banca, contribuiu, além disso, para a dinamização do 
mercado de capitais, com o consequente desenvolvimento do mercado 
bolsista. 



O Sector Segurador: Evolução e Perspectivas 

Este novo ambiente económico de liberalização e 
desregulamentação do mercado financeiro tem sido propício ao 
desenvolvimento de novas fusões e aquisições de empresas, 
participações cruzadas e formação de vários conglomerados 
financeiros. 

A banca e os seguros passaram a estabelecer acordos ao nível 
comercial, fundamentalmente na área da distribuição dos produtos, 
tornando-se o canal bancário num dos principais distribuidores, 
especialmente de produtos do ramo vida. 

No Anexo 3 é apresentada uma esquematização dos grupos 
económicos que, nesta data, operam no mercado. 

2. Evolução da Estrutura do Mercado 

Como referimos no primeiro capitulo, o período que decorreu 
desde o inicio da década de setenta até meados da década de oitenta 
foi marcado por uma alteração muito significativa do tecido 
empresarial português, nomeadamente no que se refere ao mercado 
segurador. 

Das 37 empresas privadas de capitais portugueses que existiam 
em 1973, apenas restavam 8 decorridos quatro anos, fmto da 
nacionalização de grande parte do mercado que se seguiu ao 25 de 
Abril, situação que se foi esbatendo progressivamente até 1985, época 
em que apenas 7 empresas permaneciam nacionalizadas, das quais 6 
seguradoras e 1 resseguradora. 

A este facto não é também estranho o processo de fusão que 
ocorreu no seguimento da publicação do Decreto-Lei n"28179, de 2 1 
de Dezembro, e que abrangeu diversas seguradoras e resseguradoras 
nacionalizadas. 

Os efeitos da pouca estabilidade empresarial afectaram 
também o ritmo de estabelecimento de agências gerais de seguradoras 
estrangeiras no nosso País, manifestando-se algum declínio até 1983, 
posteriormente recuperado. 
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Gráfico VII.1. Número de Empresas 

OPnvadas Portuguesas mprivadas Estrangeiras 
n Mutuas de Seauros m Nactonalizadas 

Apenas se mostraram indiferentes a estes efeitos as mutuas de 
seguros, situação que se deve em parte a especificidade do seu 
mercado natural e a sua reduzida dimensão 

De facto, e como veremos, o factor dimensão desempenhou 
um papel importante no processo de nacionalização que então 
decorreu Em 1973, as empresas privadas portuguesas detinham, cada 
uma e em média, 2,3% de quota de mercado, tendo-se verificado um 
decréscimo progressivo até 1985, quando cada uma apenas 
representava, em termos médios, cerca de 1 3 %  da produção 

Por outro lado, as empresas nacionalizadas apresentaram 
tendência inversa, crescendo, em média, de 3,3% em 1977 ate 9.0% 
em 1983, evolução apenas contrariada em 1985, quando se procedeu a 
privatização da Fidelidade, que detinha cerca de 10,4% da quota de 
mercado 

O período em análise apresenta tambem dois tipos de evolução 
distinta, quando confrontamos as mútuas (decrescimento na quota 
media de 0,75% em 1973 até, apenas, 0,24% em 1985) e as empresas 
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privadas de capital estrangeiro (crescimento de 0,33% até 0,45% em 
igual período) 

Gráfico VII.2. Quota Média de Mercado 

O Privadas Portuguesas m Prrvadaç Estrangeiras 
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Como consequência desta evolução, torna-se óbvia uma 
transferência das empresas de maior dimensão, do sector privado para 
o sector público, cujo auge ocorreu entre 1973 e 1977. 

A ilustrá-lo está a evolução da quota de mercado. As empresas 
privadas portuguesas, que detinham 86,7% da produção em 1973 
(o que equivale a 6,4 milhões de contos), representavam, quatro anos 
depois, apenas 13,1%. Em contrapartida, nesse mesmo ano de 1977, 
as empresas nacionalizadas retinham já mais de três quartos da 
produção (ou cerca de 11,7 milhões de contos), domínio que se 
manteve estável até a privatização da Fidelidade. 

As mútuas viram o seu peso reduzir-se a um terço ao longo dos 
15 anos em análise (de 3,01% para 0,97%), sendo a evolução das 
agências gerais de seguradoras estrangeiras idêntica a verificada ao 
nível do número de empresas, apresentando em 1988 uma quota já 
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algo expressiva, de 14,4% dos prémios emitidos, cerca de 25,l 
milhões de contos) 

Gráfico VII.3. Quota Total de Mercado 

90.0% 4 I Pnvadas Porluguesas Privadas ~ s t r a n g e i r a s l  

O Mutuas de Seguros H Naciorialiradas 
Privatizadas 

A análise ao nível dos activos totais (líquidos, no entanto. das 
provisões de resseguro cedido) não proporciona conclusões 
significativamente diferentes daquelas que foram elaboradas com base 
na produção 

Em 1973, cerca de 88% dos activos eram detidos por empresas 
privadas de capital nacional, no montante de 2 1,8 milhões de contos, 
reduzindo-se esta percentagem para apenas 1 1,7% em 1977, crescendo 
até 18,2% em 1988. 

Em 1977 as empresas nacionalizadas geriam 75,9?40 dos 
activos totais do mercado, esbatendo-se depois este domínio, primeiro 
progressivamente (até 74,1% em 1983) e depois mais bruscamente 
(apenas 57,4% em 1988) como consequência da privatização da 
Fidelidade, que, isolada, detinha 8,1% dos activos geridos pelo 
mercado segurador, no valor de 3 1,l milhões de contos 
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As mútuas de seguros e as agências gerais apresentaram, ao 
nível dos activos, uma evolução idêntica a verificada ao nível da 
produção. 

Gráfico VII.4. Peso nos Activos Totais 

100% 
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Analisando o peso do activo médio de cada um dos tipos de 
empresa, confirma-se a existência de uma política de nacionalizações 
que incide sobre as empresas mais significativas, numa tendência de 
domínio do mercado. 

As empresas de capitais privados portugueses, que em 1973 
representavam cada uma, em média, 2,4% dos activos, detinham 
apenas 1,1% em 1988, contrastando com as empresas nacionalizadas 
que, em 1983, tinham um peso médio por empresa de 9,3% dos 
activos totais do mercado. 

Tomando uma medida de rentabilidade construída a partir do 
rácio entre a produção e os activos líquidos de resseguro, verificamos 
a existência de uma melhoria significativa ao longo do período em 
análise. Em termos do mercado global, aquele rácio passou de 29,8%, 
em 1973, para 45,5%, em 1988. 
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Gráfico V11.5. Peso Médio do Activo 
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De uma forma individualizada, constata-se uma capacidade de 
realização superior das empresas privadas portuguesas, face as 
empresas nacionalizadas (desvio médio de 2,6% no período 
observado). 

Gráfico VII.6. Produção 1 Activos Líquidos de Resseguro 
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A medida de rentabilidade atrás referida e relativa as mútuas 
revelou-se, em termos médios, bastante semelhante a das agências 
gerais de seguradoras estrangeiras, embora se tenha verificado uma 
tendência inversa em cada um desses grupos, como se constata 
facilmente a partir do gráfico representado. 

Quanto as empresas privatizadas, e apesar de apenas 
dispormos de uma seguradora, merece especial destaque a proporção 
de 57,9% atingida em 1985. 

3. Analise de Desempenho 

3.1. Privatizaçòes, funcionamento do Mercado de Capitais e 
Enquadramento Económico 

Em Portugal, o processo de privatização das empresas 
seguradoras iniciou-se em 1985 e foi gerido de acordo com uma 
lógica de inserção num ambiente de regular funcionamento do 
mercado de capitais que, simultaneamente, permitisse maximizar as 
receitas do Estado e aumentar a eficiência e profundidade do mercado 
bolsista. 

A decisão política no sentido das privatizações foi, na sua 
essência, coerente com os princípios de política económica da 
Comunidade Económica Europeia, a qual Portugal aderiu em 1986. 

Num passado recente, a Bolsa de Valores Mobiliários 
portuguesa conheceu alguns períodos de funcionamento irregular (e 
mesmo de interrupção), nomeadamente entre os anos de 1974 a 1977. 

Posteriormente ocorreriam, ainda, a grande crise bolsista de 
Outubro de 1987 e as crises de 1990 e 1992, todas elas com impactos 
muito sensíveis nos resultados financeiros das seguradoras 
portuguesas. 

O ciclo de privatização das seguradoras portuguesas do final 
dos anos 80 coincidiu com um período de intensa actividade bolsista 



relativamente ao crescimento do volume de transacções, lançamento 
de novos instrumentos financeiros e regulamentação. 

Para entendermos o desempenho económico das empresas de 
seguros privatizadas, antes e depois do momento da respectiva 
privatização, é conveniente enquadrá-lo em função do processo 
evolutivo do mercado segurador, por áreas de crescente abrangência 

E-nos possível acompanhar a evolução dos mercados 
seguradores português, da União Europeia e da OCDE, com base num 
conjunto de estatísticas e indicadores coerentes relativos a períodos de 
extensão variável. 

Peizetraçiio do Seguro 
Assim, relativamente ao rácio de penetração do seguro 

(prkmios de sepro,PIR), é facilmente visível a robustíssima expansão 
do ramo vida em Portugal e na União Europeia e a lenta, mas 
persistente, expansão dos ramos não-vida. 

Gráfico VII.7. Taxa de Penetração: Ramo Vida 

Media OCDE 
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Relativamente ao conjunto dos países da OCDE, os agregados 
vida e não-vida exibem uma evolução muito mais estável. embora 
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com ligeira preponderância do ramo vida, ambas flutuando 
ligeiramente em torno da média de 4% do PIB. 

Gráfico VII.8. Taxa de Penetração: Ramos Não-Vida 

Media OCDE 

Portugal 
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Em Portugal, o rácio de penetração do ramo vida passou de 
cerca de 13% da média da OCDE, em 1988, para cerca de 59%, em 
1996, enquanto que a penetração dos ramos não-vida passou de cerca 
de 60% do rácio da OCDE para cerca de 74% entre o início e o final 
do mesmo período. 

Em termos práticos, em Portugal, a produção dos ramos não- 
vida apresentou uma taxa de crescimento cerca de 5% acima da taxa 
de crescimento nominal do PIB, entre 1988 e 1997, enquanto que a 
produção do ramo vida cresceu, em média, cerca de 28% acima 
daquela tendência. 

O crescimento da produção do ramo vida foi inegável e 
sustentadamente superior ao crescimento da produção dos ramos não- 
vida, embora apresentando "picos" anómalos nos períodos de 1987-88 
e de 1995-96, o primeiro devido a introdução de mecanismos de 
participação nos resultados, a partir de 1984, e o segundo devido a 
forte subscrição de produtos de elevada taxa garantida, a prémio único 
(o padrão de evolução normal seria retomado a partir de 1998) 



Privatizações e Regulação 

Gráfico VII.9. Taxas de Crescimento Anual da Produção 
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Esses fenómenos podem ser facilmente visualizados no 
Gráfico VII.9, no qual resulta igualmente aparente o facto da taxa de 
crescimento do ramo vida ter descolado para valores acima da taxa de 
crescimento dos ramos não-vida a partir de 1986, como uma mais 
extensa análise retrospectiva poderia facilmente demonstrar 

A explicação está, justamente, na introdução regulamentar dos 
referidos mecanismos de participação nos resultados do ramo vida em 
1993, cujos efeitos práticos se começaram a fazer sentir a partir de 
1994, sob a forma de uma crescente alocação de activos de elevada 
rendibilidade as carteiras representativas das provisões técnicas 

Produtividade e Rendihilidade dos I~~vestimenfos 
A partir de 1986, a rendibilidade das aplicações financeiras 

correspondentes as carteiras de activos representativos das provisões 
matemáticas do ramo vida ultrapassou a taxa de inflação e criou 
condições para que os produtos desse ramo pudessem começar a 
competir com os demais produtos do sector financeiro, nomeadamente 
os produtos bancários, o que deu início a um movimento de 
participações cruzadas, aquisições e íüsões entre a banca e os seguros 



Gráfico VII.lO. Rendibilidade Financeira e Inflaqão 
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Do referido processo resultaram importantes sinergias entre 
banca e seguros a nível dos canais de distribuição, contribuindo para 
que os custos de aquisição e os custos operativos e administrativos 
associados as apólices do ramo vida baixassem muito 
substancialmente em relação aos das apólices dos demais ramos, ou 
seja, fez com que a produtividade do ramo vida se tornasse 
substancialmente mais elevada que a dos ramos não-vida (em alguns 
casos 10 a 30 vezes maior) 

A rendibilidade das aplicações financeiras constituiu outra 
diferença importante entre os desempenhos do ramo vida e dos ramos 
não vida, ao longo do período em análise 

Como se pode observar no Gráfico VI]. 12, que ilustra a 
tendência genérica da totalidade do mercado segurador português, 
através do exemplo concreto de dois grupos seguradores que detêm 
seguradoras vida e não-vida, as taxas de rendibilidade dos activos 
representativos das provisões matemáticas do ramo vida mantiveram- 
se consistentemente acima das dos activos representativos das 



provisões técnicas dos ramos não vida, ao longo do periodo 
considerado. 

Grático VII.11. Produtividade: Ramo Vida e Não-Vida 

A diferença entre aquelas taxas esbate-se progressivamente 
com a expectativa da adopção da moeda Única europeia em 1 de 
Janeiro de 1999, sendo já quase indistinta em 1997 

A explicação deste fenómeno reside essencialmente na 
evolução da inflação e das taxas de juro reais das emissões 
obrigacionistas, bem como no facto do regime de juro das mesmas se 
ter progressivamente deslocado de um sistema de taxas tlutuantes para 
um sistema de taxas fixas 

Com efeito, ao longo da década de 1970-80 e durante a maior 
parte da década de 1980-90, a inflação anual portuguesa manteve-se 
bastante elevada (geralmente entre os 10% e os 3 O 0 / Ó )  e 
substancialmente acima dos seus valores médios historicos de longo 
prazo (cerca de 4% entre 1946 e 1972) A partir de 1986, com a 
adesão de Portugal a Comunidade Económica Europeia 
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(posteriormente União Europeia) e devido aos ditames da política 
económica comunitária, relativos ao processo de convergência para a 
moeda única, foram implementadas no nosso País medidas 
sustentadas de combate a inflação que acabariam por reduzi-la a cerca 
de 2% em 1997. 

Gráfico VII.12. Taxa de Rendibilidade 
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Em consequência deste facto, as emissões obrigacionistas de 
médio e longo prazo, efectuadas pelo Estado e pelas empresas 
portuguesas, foram, ao longo do tempo e a partir de 1991, 
consagrando taxas de juro sucessivamente mais baixas, ao mesmo 
tempo que o regime dos respectivos juros ia progressivamente 
evoluindo no sentido das taxas fixas e que os seus prazos de 
maturidade iam aumentando. 

Nessa medida, a partir de um dado momento, as taxas de juro 
fixo remanescentes de emissões obrigacionistas passadas começam a 
exceder as taxas de juro das novas emissões, conferindo maior 
rendibilidade as carteiras de investimento de mais longo prazo do que 
as de curto prazo. Numa escala muito mais moderada, um fenómeno 
semelhante poderá ter ocorrido com as obrigações de taxa flutuante 
emitidas em período de elevada inflação, as quais está geralmente 
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associado um spread de taxa de juro real mais elevado do que em 
períodos de baixa inflação. 

Gráfico VII.13. Taxas de Juro 

Logicamente, a medida que a inflação estabiliza, ambos os 
efeitos atrás referidos se esbatem. 

Ora, entre 1985 e 1997, as aplicações obrigacionistas 
constituíram, justamente, a principal componente das carteiras de 
activos representativos das provisões matemáticas do ramo vida 
(usualmente 60% ou mais da carteira), o que, associado ao maior 
prazo de maturidade da carteira de responsabilidades do ramo vida, 
lhe permite praticar uma gestão de longo prazo na carteira de activos 
correspondentes. 

Como nos ramos não-vida, a excepção do ramo acidentes de 
trabalho, o prazo de cobertura do risco é geralmente anual, a sua 
gestão financeira é forçada a orientar-se para o curto prazo e os 
benefícios das estratégias de longo prazo estão-lhe vedados, pelo que, 
no tipo de conjuntura económica atrás referida, a sua rendibilidade 
financeira tende a ser substancialmente mais baixa que no ramo vida. 
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Estas diferenças básicas entre o ramo vida e os ramos não- 
vida, ao nível da produtividade e da rendibilidade, são essenciais para 
interpretar correctamente o desempenho das empresas de seguros 
privatizadas, já que, com apenas uma excepção (a da COSEC), todas 
elas praticaram uma gestão simultânea, conjunta ou separada e com 
pesos bastante distintos, dos ramos vida e não-vida ao longo do 
período 1985- 1997. 

3.2. Caracterização do desempenho das Empresas de Seguros 
Privatizadas 

O período de referência em análise (1985-1997) foi escolhido 
de modo a permitir a comparação entre a fase imediatamente anterior 
e a fase posterior a privatização. Ao longo desses anos várias das 
empresas privatizadas passaram por processos de transformação que 
incluem aquisições, fusões, fases de gestão individualizada e fases de 
gestão conjunta do ramo vida e dos ramos não-vida, exploração de 
novos ramos, etc. Por essa razão foi necessário, como no caso da 
AXA, definir agregados de empresas que se mantivessem 
sensivelmente estáveis no decurso do tempo, apesar de isso implicar 
englobar informação oriunda de empresas que não foram envolvidas 
no processo de privatização e originar pequenas distorções. 

Um nível adicional de dificuldade foi criado pelo facto da 
estrutura do plano de contas da actividade seguradora ter sido alterado 
em 1994. A compatibilização dos dados anteriores e posteriores a esse 
ano foi feita através de critérios aproximados e estima-se que as 
eventuais imprecisões daí resultantes sejam mínimas. 

Basicamente, foram escolhidos para análise os agregados 
estatísticos mais significativos para a explicação dos resultados de 
cada exercício, i.e., provisões técnicas brutas (e respectiva variação), 
investimentos líquidos, prérqios brutos emitidos, prémios de resseguro 
cedido, proveitos dos investimentos (afectos e livres), custos com 
sinistros (líquidos de resseguro), custos de exploração líquidos, 
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resultado líquido do exercício e numero de trabalhadores. cuja 
evolução foi resumida no Gráfico VI]. 1 4 

Gráfico V11.14. Empresas de Seguros Privatizadas 
Valores monetários a preços constantes de 1990 
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O gráfico reporta-se a valores deflacionados e revela que, no 
seu conjunto, as empresas privatizadas apresentaram, em cada 
exercício a partir de 1988, um nível de provisões técnicas 
crescentemente superior ao dos prémios, situação que é característica 
dos seguros de longo prazo e que é facilmente explicável através do 
incremento da actividade no ramo vida. 

Ao longo dos anos, o diferencial entre o valor dos 
investimentos e o das provisões técnicas - que costuma ser um bom 
indicador da solidez financeira das empresas - embora crescente em 
termos absolutos, apresentou uma tendência redutora em termos 
relativos, evoluindo de cerca de 45% das provisões, em 1985, para 
cerca de 26% em 1997, com um pico de 47% em 1987 (devido a 
resultados bolsistas excepcionalmente favoráveis durante a maior 
parte do ano) e mínimos de 22% e 16% em 1993 e 1994, explicáveis 
em fùnção da recessão económica e dos resultados bolsistas 
excepcionalmente desfavoráveis de 1992. 

Gráfico VII.15. Empresas de Seguros Privatizadas-Rendibilidade 
Infiação e Taxas de Rendimento 
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Um nível adicional de detalhe gráfico permite identificar uma 
tendência para a redução da rendibilidade líquida dos investimentos, 
acompanhando a evolução da inflação, e uma tendência mais marcada 
de redução da rendibilidade técnico-financeira, especialmente a partir 
de 1992 

É igualmente de notar que a rendibilidade financeira dos 
investimentos das empresas privatizadas oscilou entre os pontos de 
máximo de cerca de 83% da rendibilidade dos activos representativos 
das provisões matemáticas do ramo vida do conjunto do mercado (em 
1985) e de cerca de 86% (em 1995), descrevendo a diferença entre as 
duas taxas de rendimento uma curva predominantemente convexa 
entre esses pontos, centrada em torno de um mínimo de cerca de 56% 
em 1989 

Gráfico V11.16. Evolução da Rendibilidade dos Activos Financeiros das 
Empresas de Seguros Privatizadas 

=u 
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A explicação deste fenómeno assenta na alocação sistemática 
dos activos existentes e com menor rendibilidade a carteira 
representativa das provisões dos ramos não-vida, como consequência 
da alocação dos activos mais rentáveis ao ramo vida, no qual os 
produtos de forte componente financeira iam rapidamente adquirindo 
predominância, sendo que a competitividade destes últimos produtos 
depende, fiindamentalmente, de um elevado nível de taxas de 
rendimento. 

Uma análise mais fina revelar-nos-ia um expressivo grau de 
correlação entre a rendibilidade dos activos financeiros das carteiras 
de investimento e a rendibilidade técnico-financeira de cada uma das 
seguradoras privatizadas, assim como uma elevada disparidade entre 
os resultados por elas obtidos ao longo do período em análise. 

Gráfico VII.17. Evolução da Rendibilidade Técnico-Financeira das 
Empresas de Seguros Privatizadas 
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É inevitável concluir que as oito seguradoras privatizadas entre 
1988 e 1991 obtiveram graus de sucesso financeiro muito variáveis 
nas suas políticas de gestão, as quais, por sua vez e por razões que 
examinaremos adiante, terão seguido estratégias diferenciadas. 

A análise da evolução dos rácios de gestão revela-nos muito 
sobre o tipo de estratégia seguido pelas seguradoras em estudo. 

Assim, o rácio custos com sinistros (líquidos de resseguro) l 
p2m1o.s brutos emitidos evoluiu, tendencialmente, segundo uma linha 
estruturalmente próxima da rendibilidade dos activos financeiros 
representativos das provisões matemáticas do ramo vida (reproduzida 
no Gráfico VIL 18, a pontilhado e numa escala diferente). 

Gráfico VII.18. Custos, Provei tos e Produtividade 
Valores monetários a preços constantes de 1990 

Uma possível explicação para este facto poderá radicar na 
progressiva preponderância da produção e ~ o l u m e  das provisões 
técnicas do ramo vida sobre os restantes ramos dos seguros. No ramo 
vida e ao longo do período em análise, a tarifa de prémio de cada 
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modalidade permaneceu sensivelmente constante, enquanto que, por 
efeito da participação nos resultados e das altas taxas de juro, as 
provisões matemáticas (que tendem a exceder várias vezes o volume 
dos prémios) cresciam ao ritmo da rendibilidade financeira da carteira 
de investimentos. Ora, as indemnizaçòes do ramo vida acompanham o 
crescimento das provisões, pelo que, ao serem divididas por prémios 
de tarifa constante, o rácio dai resultante tende a acompanhar a 
rendibilidade da carteira de investimentos. 

Nos ramos não-vida o racio tende a comportar-se de maneira 
semelhante, embora por razoes opostas e ligadas à competitividade. 
Aqui são as tarifas que baixam, geralmente na proporção do aumento 
da rendibilidade financeira (e vice-versa), enquanto a taxa de 
sinistralidade e o custo médio das indemnizações tendem a variar 
relativamente pouco ao longo do tempo (quando a dimensão da 
amostra estatística é suficiente para garantir uma relativa 
homogeneidade do risco). 

Consequentemente, o rácio ou quociente aumenta ou diminui 
de forma proporcional a rendibilidade da carteira de activos 
representativos das provisões técnicas, tal como se verificou no ramo 
vida. 

Até este momento a nossa análise acompanhou os factores de 
competitividade relativa às receitas. Resta-nos agora examinar o que 
se passou relativamente a gestão dos custos. 

O Gráfico VII.19 constitui um detalhe do gráfico anterior e 
descreve a evolução do rácio custos de exploração liquidos /prémios 
brutos emitidos do conjunto das seguradoras privatizadas, 
comparando-o com o aumento da produtividade (volume de 
prémios/numero de trabalhadores) a valores deflacionados reportados 
a 1990. 

Torna-se fácil constatar que o rácio dos custos de exploração 
do conjunto das empresas privatizadas decresceu constantemente ao 
longo de todo o período em estudo, em simultâneo com o aumento da 
produtividade (a valores reais). Mais precisamente, estes dois 



indicadores evoluíram de forma inversamente proporcional, na razão 
aproximada de uma unidade percentual de descida anual do racio de 
custos de exploração por cada duas unidades percentuais do aumento 
da produtividade, embora tenha havido casos de seguradoras onde os 
custos de escala foram muito superiores a média. 

Gráfico VII.19. Produtividade e Custos de Exploração 
Valorcs monclários a preços constanics dc 1990 

Constata-se, também, que o processo de redução dos custos de 
escala já se tinha iniciado antes do período de privatizaçòes, 
adquirindo um impulso mais vigoroso a partir de então. 

Um outro aspecto que pode ser inferido e que as empresas que 
mais cresceram e hoje possuem uma maior quota de mercado foram, 
justamente, as que realizaram maiores ganhos de produtividade e, 
simultaneamente, maiores reduções no racio custos de expIor(~@o 
lícp4ido.s yrémlos brutos enutidos 



Essas empresas estabeleceram, todas elas, fortes ligações com 
a banca e desenvolveram apreciáveis sinergias a nível dos canais de 
distribuição, especialmente para a venda de produtos do ramo vida. 

Conforme ilustram os Gráficos VII.20 e VII.21, o crescimento 
da produtividade operou-se por via do aumento real do volume de 
prémios, em conjugação com uma redução simultânea do número de 
trabalhadores. 

Como o ramo vida foi o que mais cresceu em prémios ao longo 
do período em estudo e ao nível do mercado (cerca de 3 10%, a valores 
deflacionados), essencialmente através da componente de 
capitalização, não apenas pelo aumento do número de pessoas seguras 
(declaradamente cerca de 240%, sem expurgar situações de múltiplos 
contratos sobre a mesma cabeça) mas também pelo número de 
apólices (cerca de 560%), é compreensível que tenha sido este o ramo 
que maiores ganhos de produtividade proporcionou. 

Gráfico VII.20. Prémios Brutos e Produtividade 
Evolução da Produtividade a valores deflacionados 

I Piemos brulos emitidos ,valores constantes de 1990) 

I Numeio de Trabalhadores 

-produtividade (valores constantes de 1990) 

Por outro lado, o aumento da capacidade de captação de 
prémios e os ganhos de produtividade do ramo vida foram ainda mais 
potenciados através das sinergias com a banca, ao nível dos canais de 



distribuição e nem todas as seguradoras que exploraram este ramo 
foram igualmente bem sucedidas nesta vertente. 

Na sua grande maioria, as estratégias de venda de produtos do 
ramo vida através das redes de balcões bancários basearam-se em 
acordos de exclusividade entre um banco e uma seguradora, acordos 
esses cuja lógica é auto-evidente quando ambos fazem parte do 
mesmo grupo económico. 

Em princípio, as seguradoras que se associaram aos bancos 
com redes de balcões mais extensas e com maior número de clientes 
adquiriram uma clara vantagem competitiva sobre as que se 
associaram a bancos com redes menores e sobre aquelas que não se 
associaram de todo (algumas delas por ausência de opções). 

De entre as empresas de seguros privatizadas, as que obtiveram 
maiores economias de escala e aumentos de produtividade foram, 
justamente, aquelas em que o ramo vida mais se desenvolveu e, dentro 
desse universo, as que se associaram aos maiores grupos bancários 

Gráfico V11.21. Produtividade 
Evolução da Produtividade a valores deflacionados 

i Roduhndsde m a s  do mn~uniu das empreviu de seguros pomigilesiu pnvanradm 

-4L R d n d s d e  de d a  uma dar emprema pnvahzadas 
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Anexo 1. Empresas resultantes da fusão das várias Seguradoras 
Publicas 

GRUPO 
Mundial 

Confiança 

Império 
Pátria 

Alentejo 

Tranquilidade 
Garantia Funchalense 

Nacional 

Comércio e Indústria 
Bonança 

União 
Ultramarina 

Fidelidade 
Grupo Segurador MSA 
Seguradora Industrial 

Atlas 
Douro 
Mutual 
Ourique 
Argus 
Tagus 

Câmara Resseguradora 
Prudência 
Vitalícia 

Eqiiidade 
Continental de 

Resseguros 

EMPRESA PÚBLICA 
Companhia de Seguros Mundial - Confiança, E.P. 

Companhia de Seguros império, E.P. 

Tranquilidade - Seguros. E.P. 

Companhia de Seguros Bonança, E.P. 

Fidelidade - Grupo Segurador, E.P. 

Aliança Seguradora, E.P. 

Portugal Re - Companhia Portuguesa de Resseguros, 
E.P. 



Qnexo 2. Legislação 

NACIONALIZAÇÁO DAS SEGURADORAS 

Dec.-Lei n" 135-AI75 d e  15 d e  Março 

Lei nQ 84188 de 20 de Julho Lei quadro das reprivatizaçdes 

Lei nu I 1190 de 5 de Abril Alterou a Lei n84188 

C onipC de Seguros 

Fiddiddde 

C'omp" de Seguros 

Tranquilidade 

Aliança Seguradora 

Comp" de Seguros 

Cosec CompVe Seguros 

de Credito 

Comp" de Seguros 

Mundial Contidnça 

Conip" de Seguros 

Iniperio 

Conip" de Seguros 

Bonança 

C o m p q e  Seguros 

Açoreana 

Dec.-Lei n"01188 de 27 de Agosto 

Dec.-Lei n" 108189 de 13 de Abril 

Dec.-Lei no 108189 de 13 de Abril 

Dec.-Lei nq 4 1 1 I89 de 24 de Novembro 

Dec.-Lei n"771190 de 7 de Setembro 

Dec.-Lei no 275190 de I0 de Setembro 

Dec.-Lei n"78190 de I2 de Setembro 

Dec.-Lei nU35íY I de 8 de Novembro 

Passou a SA 

(capitais públicos) 

Passou a SA 

(inicialmente capitais públicos) 

Passou a SA 

(inicialmente capitais públicos) 

Passou a SA 

(inicialmente capitais públicos) 

Passou a SA 

(inicialmente capitais públicos) 

Passou a SA 

(inicialmente capitais públicos) 

Passou a SA 

(inicialmente capitais públicos) 

Passou a SA 

(inicialmente capitais públicos) 
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Anexo 3. Grupos Económicos integrantes das Seguradoras 
~acionais"' 

GRUPO 

(2) 
ALLIANZ-BPI 

AXA UAP 

BCP-BPA 

PORTELA DE 
MORAIS 

ERGO 

SEGURADORA NACIONAL 
Designação 

BPI Vida - C V e  Seguros de 
Vida 

Portugal Previdente, C q e  
Seguros, SA 

Cosec, C" de Seguro de Créditos, 
S A 

Sociedade Portuguesa de 
seguros, <A 

C" Portuguesa de Resseguros, 
SA 

AXA Portugal, C V e  Seguros, 

Axa Portugal, C V e  Seg. de 
Vida, SA 

Bonança Vida, C V e  Seguros, 
S A 

BPA Seguros, SA 
BPA Seguros de Vida, SA 

C' de Seguros Bonança, SA 
C@Portuguesa de Seguros de 

Saúde, SA 
Auto Gere, C' de Seguros, SA 

Ocidental, C@ Portug. de 
Seguros, SA 

Ocidental, CVoriug. Seg. de 
Vida, SA 

Seguro Directo Gere, C q e  
Seguros, SA 

C V e  Seguros Açoreana, SA 

Oceânica, C@ de Seguros, SA 
Cares, C@ de Seguros de 

Assistência. SA 

Victoria segu;os, SA 
Victória Seguros de Vida, SA 

C V e  Seguros Mundial - 
Confiança. SA 

Via Directa, C@ de Seguros, SA 

ENTIDADES DETENTORES 
DE PARTICIPAÇOES 

DIRECTAS 
BFB 
BFE 
BFE 
BFB 
RINRAS 
BFE 
BBI 
Preservatrice Foncière Tiard 

FGA 
C V e  Seg. Mundial Confiança 
UAP Internacional 
UAP IARD 
GEFAGE 
UAP Vie 

Bonança Gest, SGPS 

BPA Seguros Gest, SGPS 
BPA Seguros Gest, SGPS 
Bonança Gest, SGPS 
Ocidental, BPA Seg., Bonança 

Bonança Gest, SGPS 
Ocidental Seguros Gest, SGPS 

Ocidental Seguros Gest, SGPS 

Seguros e Pensões Gere, SA 

BANIF 
Banco Comercial dos Acores 
C V e  Seguros ~ ç o r e a n a ~ ~  
Dr. Nuno Vasconcelos e Sousa Lino 
Vários 
Dr. Luís M. Portela de Morais 
Dr. Manuel F. Oliveira Soares 
Victoria Internacional 
Victoria Seguros, SA 
Mundac. SGPS 
BCP - Participações Financeiras 
C V e  Seguros Mundial Confiança 

69% 
3 1% 
3 1% 
40% 

15.02% 
43.5% 

2.5 
100% 

60,96% 
12% 

19.75% 
15.33% 
10.74% 
87,62% 

100% 

100% 
100% 

99.40% 
113 cada 

70% 
100% 

100% 

100% 

66% 
34% 

9 1,93% 
32.52% 

25% 
24.94% 

10% 
100% 
100% 

38.1% 
2.23% 
100% 
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(2) 
EURESA I Euresap - Euresa Portugal, C q e  

GRUPO 
ECONÓMICO 

' Seguros, SA- 
ESP~RITO I C V e  Seguros Tranquilidade, SA 

SEGURADORA NACIONAL 
Designação 

SANTO C q e  seguros Tranqulidade 
Vida, SA 

Espirito Santo, CWe Seguros, 

MAPFRE Mapfre Seguros Gerais, SA C 
I I Lusitinia Vida, C- de Seguros, 

i 

MONTEPIO 

I 1 Império Arag, Seg. Prot 

Lusitânia. C V e  Seguros, SA 

MELLO 

~ u r i d i ~ a ,  SÁ 
EUROP I Europ Assistenca, C' Portuguesa 

SA 
Ca de Seguros Império. SA 

/ ASSISTENCE I de Seguros de Assistência 

ENTIDADES DETENTORES 
DE PARTICIPACOES 

I 

DIRECTAS 
Euresa e outros (francesas) 1 64.133% 

CCAM 

Mútua dos Pescadores 10,01% 
Partran. SGPS, SA 5 1.4% 
C- de Seguros Tranquilidade, SA 100% -- 

Rural Seguros, C-eg Ramos 
Reais,SA 

C V e  Seguros Tranquilidade, SA I 60% 
BESCL - 

Caixa Económica 
Caixa Económica 

40% 

Mapfie Seguros Generales 

Montepio Geral 1 39,22% 
Finimner. SGPS. SA I 5 0% 

25% 

UIF S ~ P S ,  SA 1.33% 
C V e  Seguros Império, SA 53% 

Mapfre ARE 

Montenio Geral 1 65.71% 

75% 

Arag lntérnacional A G  

I h2 Caixas Agricolas 1 42.19% 
IP HOLDINC I Global, C V e  Seguros, SA I IP Holding 1 12,50 

45% 

C" de Seguros Tranqutlidade, SA 
BESCL 
IP Holding 
CCAM 

I Assurences Mutuelles de France 1 Global Vida. C'de Seguros. SA IP Holdine 

24% 
23% 

12,50% 
45.3 1 % 

Europ Assistence 

I / C@ de Seguros t a &  Star Vida, I Eagle Star. V ~ ~ Y S A  1 100% 

53% 

C.G.D. 
ZURICH 

- 

C@ de Seguros Fidelidade, SA 
Zurich, Ce de Seguros, SA 

WINTERTHUR 

DEUTSCHE 
BANK 

GENERAL1 

GROUPAMA 

~ssurence i  Mutuelles de France 
Caixa Geral de Depósitos 
Zurich, Compagnie d' Assurances 

S A 
C@ Europeia de Seguros, SA 

DB Vida, C V e  Seguros de 
Vida, SA 

I l .62% 
1 00% 
100% 

Generali Vida, C@ de Seguros, 
SA 

Gan Portugal Seguros, SA 
Gan Portugal Vida, Cn de 

Winterthur, Société d'Assurances 
Winterthur, Soc. d'Assur. sur Ia vie 
Deutsche Bank de Investimento 
Versicherungs Holding AG 

54,9% 
45% 

54.99% 
25% 

DB Vida C e d e  Seg. Y Reaseguros 
Assicurazioni Generali, SpA 
Union Suisse, C@ Générale d' Assur. 
Gan Internacional. SA 
Gan Internacional, SA 

20% 
70.7% 
29.2% 

1 00% 
1 00% 



O Sector Segurador: Evolução e Perspectivas 

GRUPO 
ECONÓM ICO 

S A Dr. Artur Femando Nobre / O Trabalho Vida. C de / O Trabalho, C* de Seguros, SA 

(2) 

SEGURADORA 
NACIONAL 

ENTIDADES DETENTORES 
DE PARTICIPACOES 

(3) I O Trabalho. C V e  Seguros. / FGA 1 36.67% 
Designaqão 

Seguros, SA 

DIRECTAS 

BPN 

Real Vida, Seguros, SA 

Real Seguros. SA I Banco Portuguès de Negócios, / 68.5 1 % 

Obs: ( 1 )  A presente listagem baseia-se, fundamentalmente, na definição de participaçào qualificada que 
nos e comunicada nos termos do Artigo 43" e seguintes do DL n"4-BlY8. de 17.04, não abrangendo, 
portanto. todo o espectro de situações previstas no seu Artigo 3Q. 
(2) Nossa designação (informal). 
(3) (Desconhecido). 

S A 
Banco Pinto & Sotto Mayor 
Banco Portugès de Negócios, 
S A 
Real Seguros, SA 

5,91% 

66,67% 
33,33% 
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ACTIVIDADE SEGURADORA EM PORTUGAL, - Elementos 
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ACTIVIDADE SEGURADORA EM PORTUGAL, - Elementos 
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Capitulo VI11 

Privatizagões dos Servigos Públicos - que 
futuro? 

Abstract 
Puhlic service is a very extensive class@cation: it includes the 

more technical concept o f  public good, closely linked to the 
satisfaction of social needs, and, more recently, it also includes the 
satisfaction of' individual needs such as retirement, health and 
education. Puhlic sewice comprises also the physical and logistical 
structures that support the State S activities. This broad concept of 
public service has been questioned since the N h  mainly due to 
signijicant social-economical changes, namel-y, the slowdown of 
economic growth and demographic changes. 

The privatisation o f  public services include the transfer of 
activiy to the private sector, the use of private initiative and the 
adoption of'market mechanisms to manage public services. Transfer 
of activig to the private sector rnay consist on the safe of public 
assets. In this case, beyond the increase of economic efficiency, there 
is also a monetary advantage, increasing the State's revenues as a 
counterhalance to the lost of assets. Another Jòrm of transfer may 
arise through the State's resolution of not providing certain services 
and goods, either through the extinction of public organisms or, on 
what concerns new activities, by limiting its intervention to regulatory 
levei. Thus, on most cases this .form of privatisation includes the 
reinforcement of regulatory and supervising,functions. 

"' Administradora do Hospital da Cruz Vermelha. 
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Another jòrm of privatisation has been the agreement, between 
the State and the private sector, for the provision of services and 
goods, either by concession or by adjudication. Some of the 
advantages of this form of privatisation are that it assures public 
works with private financing, which means there is no need to 
increase public debt, and also greater commitment to obtain efflciency 
on a public undertaking. The setback is that, most probably, the State 
has advantages such as lower interest rates. 

A third form of privatisation is the use of private managing 
methods. In this case privatisation means that management is done as 
in the private sector. However, in most cases it's not possible to 
completely adopt the private system and only a few features are used. 

The reform of public administration is still one of the main. 
challenges in Portugal, principally due to efficiency issues. Some 
examples of recent private sector participation are the concession of 
Ponte Vasco da Gama and the acquisition of health services from CVP 
(Portuguese Red Cross). 
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1. Introdução 

A evolução do Estado ao longo do século XX, e em particular 
desde o pós-guerra, tem sido determinada pela preocupação crescente 
de assegurar a satisfação das necessidades individuais dos cidadãos. 
Esta nova postura conduziu-nos ao que hoje se chama de "Estado 
provid&zcia" certamente a falta de melhor tradução para o termo 
inglês de "welfare state", fórmula que traduz mais fielmente a 
filosofia subjacente a esta nova fase da evolução da ideia de Estado. 

A essência do Estado providência consiste na 
institucionalização dos direitos sociais dos cidadãos a qual se traduz 
quer na atribuição de comparticipações monetárias em circunstâncias 
concretas, quer na disponibilização de um conjunto cada vez mais 
alargado de serviços. 

Na prática esta evolução tem conduzido a uma cada vez maior 
ampliação do universo do que se chama de "serviços públicos". Hoje 
em dia esta classificação é extremamente abrangente, fruto da 
evolução de princípios tão contraditórios como a equidade e a 
solidariedade, por um lado, ou a necessidade de promover o indivíduo 
no contexto da sociedade. 

Para além dos serviços públicos associados a ideia de "bem 
público". na acepção técnica do termo, mais ligados a satisfação de 
necessidades colectivas, esta classificação aparece hoje cada vez mais 
a propósito da satisfação de necessidades individuais tais como a 
protecção na velhice ou em situações de carência (motivadas por 
desemprego ou pobreza), a educação, não só como instrumento de 
formação tendo em vista o desempenho de uma actividade 
profissional mas agora como meio de alcançar a realização pessoal, a 
cultura, a informação, a saúde, já não na perspectiva de defesa da 
saúde pública mas como factor para a promoção do bem-estar 
individual. 
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Serviço público tem ainda um outro significado quando 
pretende designar a estrutura física e logística que suporta toda a 
actividade do Estado, desde a arrecadação de impostos, até a 
manutenção da ordem pública ou a administração da justiça, passando 
por todos os departamentos de execução de políticas sectoriais 
(repartições de finanças, esquadras, tribunais, prisões, serviços de 
emprego, escolas e hospitais públicos, alfândegas, etc. etc. etc.). 

Com uma designação tão abrangente naturalmente que a 
"privatização de serviços públicos" é igualmente um tema que poderá 
ser abordado de diversas formas. 

Antes de mais talvez se justifique perceber porque razão se 
coloca hoje esta questão em países tão diversos como a Eslovénia, o 
Canadá, a Noruega ou Portugal. Para isso importa retomar a 
explicação já antes iniciada sobre a expansão dos serviços públicos. 

Para além da evolução e revalorização social dos princípios já 
referidos de equidade e solidariedade a par do reforço da importância 
atribuída ao cidadão e a sua realização e satisfação individual (a que 
certamente não será alheia a generalização dos princípios 
democráticos e consequentemente a crescente importância relativa de 
cada um na definição das estruturas detentoras do poder), importa 
referir que o Estado providência nasceu e pôde crescer devido a "feliz 
coincidência" de, simultaneamente, se ter verificado no mundo 
ocidental um período de crescimento demográfico e, principalmente, 
uma significativa e continuada expansão da actividade económica. 

De facto o crescimento, económico e demográfico, constituiu a 
base de sustentação indispensável a construção do novo modelo de 
intervenção do Estado que se foi edificando a partir da Segunda 
Guerra Mundial e que no final da década de oitenta tinha atingido o 
seu estádio de desenvolvimento mais elevado nos países do Norte da 
Europa. 

Durante bastante tempo, a evolução do Estado providência 
decorreu de forma vantajosa para todos os principais grupos de 
interesses. Os cidadãos obtinham níveis crescentes de satisfação para 
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as suas necessidades crescentes, as estruturas detentores do poder 
administravam estruturas e recursos cada vez mais amplos, o 
crescimento económico assegurava o financiamento da despesa 
pública que aumentava a taxas significativas. Era portanto um modelo 
globalmente equilibrado e ate internamente suportado na medida em 
que a própria expansão das actividades do Estado, ao dar as pessoas 
uma segurança económica promoveu um enquadramento estável para 
o desenvolvimento constituindo durante muito tempo um motor do 
crescimento económico. 

Assim, a ideia de Estado como garante do bem-estar individual 
foi uma noção progressivamente assumida por sucessivas gerações. 

Entretanto, na década de oitenta assiste-se a alterações 
significativas que vêm colocar novas questões quanto à forma de 
actuação do Estado. 

Como quase sempre os principais factores que desencadearam 
essa reflexão prendem-se, não tanto com questões ideológicas ou 
filosóficas, tais como a necessidade de aproximar o cidadão do 
processo de decisão, mas com questões bem concretas: o 
abrandamento do crescimento económico por um lado, e alterações 
demográficas por outro. 

Qualquer daqueles factores actua no sentido de acentuar a 
pressão sobre o nível da despesa associada ao Estado providência. Por 
um lado o abrandamento do crescimento económico reduz as receitas 
disponíveis e aumenta as despesas sociais, enquanto que o 
envelhecimento da população começou a tornar a questão do 
financiamento dos esquemas de pensões um problema central para 
muitos governos, independentemente das suas orientações ideológicas. 

Este novo enquadramento levou a que em muitos países se 
começasse a discutir a necessidade quer de assegurar formas de gestão 
que maximizem a eficiência na utilização dos recursos públicos quer 
de definir prioridades no que toca a afectação dos recursos publicos. 

É precisamente neste contexto que surge a ideia da 
privatização dos serviços públicos, a qual decorre do princípio 
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comunrnente aceite de que a gestão privada assegura níveis superiores 
de eficiência. 

2. A noção de Privatização associada aos Serviços Públicos 

Tal como já antes se referiu, a noção de serviços públicos é 
bastante ampla. Por maioria de razão quando falamos de privatização 
de serviços públicos podemos estar a referir realidades também muito 
diversas. 

Em termos muito gerais, a noção de privatização de serviços 
públicos pode abarcar realidades tão diversas que vão desde a 
transferência e venda da propriedade de meios de produção até a 
simples adopção de mecanismos de mercado no que toca a gestão 
pública da produção desses serviços públicos, passando pela utilização 
da iniciativa privada através da compra de bens ou serviços ou outras 
formas de contratualização. 

Assim, a expressão privatização, neste contexto, para além do 
significado primário de transferência (com contrapartida de receita ou 
não) para o sector privado, pode também significar a realização de 
parcerias entre sector privado e sector público tendo em vista o 
fornecimento de determinados bens ou serviços (contratar serviços ou 
concessionar actividades), ou a adopção pelo sector público de 
processos de gestão privados, isto é, utilizados preferencialmente pelo 
sector privado onde os critérios de racionalidade e eficiência são 
geralmente os determinantes (os quais passam por estimular a 
concorrência entre serviços, definir e cobrar preços, etc.). 

2.1. Privatização de Serviços Públicos por Transferência da 
Actividade para o Sector Privado 

Esta forma de privatização é a que mais directamente se 
associa a ideia geralmente aceite de privatização em que uma 
actividade até ai exercida pelo sector público passa a ser assegurada 
pelo sector privado. 
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A forma como esta transferência é efectuada pode também 
variar, conforme os casos. 

Antes de mais põe-se a hipótese clássica de venda ao sector 
privado de determinados meios de produção. Neste caso há uma 
contrapartida pecuniária pelo que, para além dos objectivos de 
eficiência económica e racionalização de despesas há ainda um efeito 
positivo ao gerar receitas a partir do património do Estado. E o caso da 
privatização dos serviços de telecomunicações ou de transportes 
públicos, ou ainda de distribuição de água, electricidade ou gás. 

Mas a alienação não é a única forma através da qual 
determinadas actividades podem ser transferidas para o sector privado 
já que o Estado pode, pura e simplesmente, abster-se de assegurar a 
provisão de determinados bens ou serviços, fomentando assim 
alternativas privadas. Esta é uma opção que se coloca quer em relação 
a actividades já em desenvolvimento, através da extinção de 
organismos públicos, quer em relação a novas necessidades 
relativamente as quais o Estado assume desde logo um papel 
exclusivamente regulador. 

Na maioria dos casos esta forma de privatização é 
acompanhada de um reforço das funções de regulamentação e 
fiscalização dos respectivos mercados. Assim o Estado produtor dá 
lugar ao Estado regulador e fiscalizador, admitindo-se que se ganha 
em eficiência já que a gestão privada da produção de bens e serviços 
garante uma melhor afectação dos recursos disponíveis. 

2.2. Privatização dos Serviços Públicos através da 
Contratualização com o Sector Privado 

A transferência da actividade do Estado para o sector privado 
pode não ser integral e definitiva. Uma das formas de privatização 
mais genericamente utilizada ao longo do tempo tem sido a da 
contratação de serviços com o sector privado quer sob a forma de 
adjudicação quer sob a forma de concessão. 
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A equiparação destas formas de provisão ao conceito de 
privatização decorre do facto de que os bens ou serviços em causa vão 
ser efectivamente produzidos pelo sector privado em alternativa ao 
sector público. 

A adjudicação de serviços é uma das formas mais simples de 
associar a iniciativa privada a satisfação de necessidades públicas. Na 
maioria dos casos a adjudicação traduz-se numa forma de privatização 
limitada no tempo e no âmbito uma vez que estamos a falar de simples 
negociações de compra e venda de serviços concretos a fornecer em 
determinado número ou durante um tempo preciso. E portanto uma 
forma esporádica de utilização das empresas privadas para assegurar a 
satisfação de determinadas necessidades. 

O caso da concessão é um processo muito mais complexo. 
Não se limita a simples compra e venda de determinado bem ou 
serviço, como no caso da adjudicação, mas pressupõe uma associação 
efectiva entre sector público e sector privado em relação a 
determinada actividade e durante um período de tempo mais ou menos 
alargado. Por isso, esta forma de associação entre sector público e 
privado exige que os responsáveis e dirigentes públicos disponham de 
informação e conhecimentos de gestão do negócio e de negociação 
que os coloquem, pelo menos, em igualdade de situação com os seus 
congéneres privados por forma a assegurar a obtenção de um correcto 
equilíbrio contratual. Este aspecto é cada vez mais importante na 
medida em que esta forma de transferir determinadas actividades para 
a iniciativa privada tem vindo a ser utilizada em situações cada vez 
mais complexas e de dimensão mais significativa. 

Uma das funções que ultimamente tem vindo a ser transferida 
para o sector privado no âmbito destes contratos de concessão tem 
sido a obtenção das fontes de financiamento para determinados 
investimentos públicos cuja construção e exploração é concessionada. 
Este facto, aliado a crescente integração e sofisticação dos mercados 
financeiros, justifica por si só a crescente importância e complexidade 
de negociação de certos contratos de concessão. 
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A privatização do financiamento do investimento público é 
uma das formas de privatização onde os constrangimentos de curto e 
médio prazo por vezes prevalecem sobre as questões de eficiência. Na 
verdade, para a maioria dos governos a opção de captar capitais 
privados para o financiamento de investimentos públicos sem que isso 
implique o aumento da divida do Estado tem vantagens óbvias e 
particularmente significativas no actual contexto em que as estratkgias 
macro-económicas têm como objectivos basilares a consolidação 
orçamental e a contenção dos níveis do endividamento público. 

Mas as vantagens óbvias no curto e médio prazo face as 
estratégias macroeconómicas não podem fazer esquecer a questão da 
eficiência economica de tal solução. E que, se há algum aspecto onde 
o Estado tem vantagens comparativas face a iniciativa privada, esse é 
certamente o campo do endividamento já que na maioria dos casos, e 
felizmente que assim é no caso de Portugal, o risco do Estado é 
normalmente inferior ao dos particulares. Neste caso, a privatização 
do financiamento pode significar um acréscimo de custo face a 
alternativa do financiamento público. No entanto, é igualmente 
verdade que com a crescente integração e sofisticação dos mercados 
financeiros existem por vezes instrumentos financeiros a que o Estado 
directamente não pode aceder por motivos de enquadramento legal e 
formal, e podem proporcionar taxas de juro mais competitivas. 

Todas estas considerações apenas justificam que se dê a maior 
importância a negociação dos contratos de concessão nas suas varias 
vertentes, bem como ao atempado e eficaz acompanhamento da sua 
execução. 

2.3. Privatização de Serviços Públicos por adopção de 
Metodos de Gestão Privados 

Como já antes se referiu a noção de privatização pode não 
estar associada a ideia de transferência para a iniciativa privada mas 
antes a circunstância de sentido inverso que é a de importar para a 
administração pública métodos de gestão tipicamente privados. 
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Neste caso o importante não é saber quem faz mas sim como o 
faz. 

Nesta acepção quando se fala de privatização significa que a 
produção desses bens ou serviços é gerida como se fosse levada a 
cabo pela iniciativa privada. Na prática do que estamos a falar é da 
adopção de determinados mecanismos de mercado os quais são 
determinantes na gestão privada e que tendencialmente são afastados 
na gestão pública. 

No limite esta abordagem pode levar a alteração das próprias 
estruturas de produção e distribuição, transformando órgãos da 
administração pública em empresas, sujeitas as mesmas regras e 
princípios que qualquer empresa privada, e criando um mercado 
(identificando a procura e a oferta) para os bens ou serviços em causa. 

No entanto, na maioria dos casos não é possível adoptar 
completamente o modelo privado, pelo que são apenas incorporadas 
algumas das características que supostamente asseguram a eficiência 
desse modelo o qual como sabemos assenta no funcionamento do 
mercado. Assim, desenvolveu-se a convicção de que se for possível 
incorporar no processo de gestão público alguns dos mecanismos de 
mercado isso contribuirá para aumentar a eficiência. 

Quando falamos em mecanismos de mercado um dos factores 
essenciais prende-se com a liberdade de escolha por parte do cidadão. 
De facto, se for concedida essa liberdade de escolha está a dar-se um 
passo significativo para o aumento da concorrência dentro do sector 
público o que por si só poderá ser um estímulo para o aumento da 
eficiência relativa de cada um dos prestadores do bem ou do serviço 
em causa. 

Mas sem dúvida que o principal mecanismo de mercado que 
pode ser adoptado na gestão pública em algumas situações (em 
concreto nos casos em que não se trata de um verdadeiro bem público) 
é a cobrança de um preço. 

A cobrança de um preço tem diversos efeitos positivos no que 
respeita a promoção da eficiência na afectação de recursos, já que 
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limita a procura, que tende naturalmente a ser excessiva quando os 
bens ou serviços são gratuitos, e facilita a transparência e o controlo 
do processo de produção. 

Ainda ao nível da eficiência a existência de um preço facilita 
algumas formas de concorrência, outro dos importantes mecanismos 
de mercado, quer dentro do sector público, quer entre o sector público 
e a iniciativa privada, a qual é também um factor de promoção da 
eficiência económica. 

A concorrência entre sector público e privado e de facto 
bastante estimulada pela cobrança de um preço como contrapartida de 
determinado bem ou serviço, na medida em que esse facto permite a 
adopção de outras formas de assegurar a satisfação de determinadas 
necessidades dos cidadãos, nomeadamente através da utilização do 
sistema de vouchers (títulos de compra de um bem ou serviço), 
sistema que, em última analise, pode permitir a escolha entre 
diferentes fornecedores, quer publicos quer privados. Havendo 
possibilidade de escolha certamente que os prestadores (públicos ou 
privados) de serviços mais eficientes, não só serão mais facilmente 
identificados, como terão possibilidades acrescidas de captação de 
recursos, o que resultará numa maior eficiência económica e social. 

Por outro lado, a introdução deste mecanismo de mercado ao 
permitir o financiamento privado (parcial ou total) de determinados 
bens ou serviços contribui de forma positiva para a definição de 
formas de financiamento que não sejam exclusivamente baseadas em 
receitas fiscais. 

A promoção da concorrência pode ser feita ainda por outras 
formas para alem da concessão de direito de escolha e da introdução 
do principio da cobrança de preços ou de taxas de utilização, 
nomeadamente através do fomento de alternativas privadas face ao 
fornecimento directo pelo Estado. Isto pode ser conseguido quer pela 
eliminação de certos monopólios estatais, quer pela utilização de 
algumas medidas de política que podem discriminar favoravelmente 
certas actividades. 
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3. A Privatização de Serviços Públicos em Portugal: algumas 
experiências concretas 

Um dos principais desafios que continua a colocar-se hoje em 
dia em Portugal é o da Reforma da Administração Pública, a qual se 
torna imperiosa não tanto por questões de dimensão (quer em relação 
ao número de funcionários públicos, quer em relação ao nível da 
despesa pública, os rácios em Portugal não são substancialmente 
diferentes dos verificados noutros países com um nível de 
desenvolvimento semelhante) mas essencialmente por questões de 
eficácia. 

De facto, aquilo que nos distingue desfavoravelmente é o nível 
da qualidade na prestação dos serviços. Quer se fale da saúde, da 
justiça, da educação, as queixas generalizadas prendem-se com a 
eficácia das organizações em termos de capacidade de resposta (tempo 
de espera) e de qualidade. 

Neste contexto é natural que a privatização de serviços 
públicos, nas várias acepções antes enunciadas, seja uma das formas a 
utilizar no sentido de reinventar a ~dminis tra~ão' .  E de facto existem 
já várias situações, algumas das quais poderão ser consideradas 
experiências piloto, cujos resultados serão determinantes para a 
definição de estratégias futuras. A análise destas experiências é o que 
de seguida nos propomos realizar. 

A Concessão da Ponte Vasco da Gama 
O modelo adoptado para a execução do projecto da nova 

travessia do Tejo em Lisboa baseou-se no modelo da concessão. 

' Conceito introduzido nos EUA por David Osborne e Ted Gaebler, autores 
que se têm dedicado ao tema da reforma das Administrações Públicas aos 
vários níveis, federal, estadual ou municipal, no sentido de combater a 
burocracia e aumentar a eficácia e a produtividade. 
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No entanto, não se tratou de uma concessão "tradicional" em 
que se transfere para o sector privado a exploração de determinado 
bem ou actividade, como acontece em outros casos como a concessão 
da exploração do jogo, ou de certas zonas turísticas, ou ainda de certas 
estruturas portuárias. No caso em apreço a concessão foi não apenas 
da exploração, mas também da construção, incluindo a gestão da obra, 
e ainda do próprio financiamento. E aliás esta última componente da 
concessão que torna o caso da Ponte Vasco da Gama inovador e 
exemplar das novas formas de privatização, ou seja de transferência 
de actividades e funções do sector público para o sector privado. 

O modelo subjacente a esta concessão baseou-se no princípio 
de que as receitas da exploração da Ponte Vasco da Gama, e também 
da outra Ponte sobre o Tejo, durante determinado período de tempo, 
seriam suficientes para amortizar e remunerar o capital investido e 
ainda cobrir as respectivas despesas de exploração e manutenção. 
Nesta perspectiva global do "negócio" haveria condiçòes para atrair o 
sector privado a associar-se a este projecto público, com vantagens 
mútuas. 

Para o Estado as vantagens do modelo são de vária ordem. 
Desde logo, porque permite financiar uma obra publica com capitais 
privados sem que isso tenha um reflexo imediato nos níveis de 
endividamento público. Por outro lado, porque assegura o 
empenhamento dos próprios investidores privados na obtenção dos 
maiores níveis de eficiência na gestão do empreendimento público, já 
que será essa eficiência que garantirá a rendibilidade do negócio. Num 
modelo deste género podemos dizer que o próprio objectivo de 
garantir a eficiência é privatizado, na medida em que também ele 
passa a ser assumido como seu pelos parceiros privados. Assim, 
admitindo como dado pacífico que os agentes privados serão mais 
eficientes do que os responsáveis públicos na gestão de 
empreendimentos deste ti@, conclui-se que estratégias que permitam 
esses ganhos de eficiência resultam em vantagem para a sociedade, 
uma vez que permitem uma melhor afectação de recursos. 
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E como já antes se referiu essa superioridade de eficiência do 
sector privado é geralmente aceite sem discussão. 

Existe, no entanto, uma excepção ao nível da capacidade de 
financiamento, onde também geralmente se aceita que o Estado seja 
mais eficiente, ou seja, tenha capacidade para se financiar a custos 
mais reduzidos do que os particulares. A ser verdade, ou quando isso 
for verdade, a adopção de modelos em que o próprio financiamento é 
privatizado, pode incorporar alguma parcela de ineficiência por 
implicar, por essa via, custos mais elevados. 

No entanto, esta questão não poderá ser ponderada de forma 
totalmente individualizada, ou seja, fora do contexto global do 
"negócio" e independentemente de todos os objectivos macro- 
económicos relevantes em cada momento. Mas esta vantagem 
comparativa do Estado também não deverá ser esquecida, 
particularmente quando se perspectiva entre nós a adopção mais 
generalizada de modelos que pressupõem a privatização do 
financiamento do investimento público (como é o caso, 
nomeadamente, do processo geralmente conhecido como Brisinhas). 

Por outro lado, este modelo de aprofundamento da associação 
do sector privado incorpora uma muito maior complexidade a vários 
níveis. 

Desde logo, quanto a própria negociação. De facto, um 
contrato de concessão do tipo do aqui descrito envolve várias 
vertentes de análise desde os aspectos puramente financeiros aos 
aspectos técnicos e operacionais, exigindo uma grande capacidade 
negocia1 o que implicou, no caso em análise, a existência de uma 
estrutura pluridisciplinar extremamente competente e solidamente 
assessorada em termos jurídicos, e cujo trabalho não cessou com a 
celebração do contrato de concessão, nem tão pouco com o fim da 
fase de construção, já que o atempado e eficaz acompanhamento da 
execução dum contrato deste tipo é uma indispensável condição de 
sucesso. 
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Esta associação entre sector público e sector privado reforça a 
necessidade de reflectir sobre as formas de registar este tipo de 
operações ao nível das contas nacionais, já que deste projecto resultou 
um equipamento público, embora sob exploração privada, (no caso a 
Ponte Vasco da Gama) ao qual corresponde um financiamento privado 
que irá ser amortizado com recursos públicos (as receitas de portagem 
cobradas), havendo portanto o perigo de distorção de alguns dados 
macro-económicos relevantes. 

A aquisição de serviços de saúde a CVP - Sociedade de Gestão 
Hospitalar, SA 

Uma das áreas dos serviços públicos onde ocorrem maiores 
reclamações face a incapacidade de resposta é sem dúvida a da saúde, 
não só pelo tempo efectivo de espera mas também pela importância 
relativa que esse aspecto assume no contexto da saúde. 

Assim, a existência de longas listas de espera em relação a 
determinados actos clínicos é uma situação que preocupa qualquer 
responsável pelo sector da saúde. 

Face a essa situação conhecida, a reacção imediata seria a 
tentativa de aumentar a oferta por forma a absorver o excesso de 
procura, que se traduz na existência das listas de espera. No caso da 
saúde, o aumento da oferta significa em termos genéricos mais 
hospitais, mais médicos, mais enfermeiros, mais auxiliares de saúde, 
mais equipamentos, mais consumo de medicamentos, mais consumos 
de outros bens, mais estruturas administrativas de suporte, etc. 

Mas, para além de significativos recursos humanos, físicos e 
financeiros que o aumento de oferta implica, existe ainda um outro 
problema particularmente relevante, que se prende com o tempo que 
medeia entre a decisão de construir uma nova unidade hospitalar e a 
sua entrada em funcionamento, ultrapassando normalmente os cinco a 
seis anos. 

Por todos estes motivos, a possibilidade de recorrer a iniciativa 
privada para ultrapassar a insuficiência de resposta dos serviços 
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públicos de saúde surge como uma séria alternativa a hipótese de 
reforço da oferta pública. 

É neste contexto que têm vindo a surgir diversas formas de 
associação entre sector público e sector privado, de entre as quais 
iremos analisar a que envolve a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), por um lado, e a CVP - Sociedade 
de Gestão Hospitalar, SA, por outro lado. 

Na sequência da inventariação das principais listas de espera 
existentes nos Hospitais da zona de intervenção da ARSLVT, esta 
entidade resolveu contratar com a CVP - SGH, AS, a realização, 
durante um determinado período de tempo, de certos actos clínicos 
expressamente definidos em quantidades pré-definidas e com preços 
negociados. 

Estamos, portanto, perante a figura da adjudicação a qual, 
como já vimos, se traduz numa forma de privatização da prestação de 
serviços limitada no tempo e no âmbito e nos termos do próprio 
contrato. 

Em concreto, e no caso em análise, o contrato estabelecido 
entre as duas entidades prevê que durante um período de cinco anos o 
Hospital gerido pela CVP - SCH, SA (HCVP) realize intervenções 
cirúrgicas nas áreas clínicas de Circulação, Sistema Nervoso, 
Ortopedia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia dentro dos 
quantitativos pré-definidos para cada especialidade e para cada um 
dos anos do contrato. Como contrapartida financeira pela prestação 
dos serviços expressamente referidos foi acordada uma tabela de 
preços e um sistema de pagamentos que permite assegurar uma 
correspondência directa ao acto clínico praticado. 

O modelo seguido neste caso concreto permitiu obter um 
contributo imediato para a diminuição das listas de espera para 
determinadas cirurgias. Assim, no âmbito do contrato em análise, 
entre Agosto de 1998 e Maio do corrente ano, foram realizadas um 
número adicional elevado de cirurgias, o que significa que neste 
período os utentes do SNS na área de abrangência da ARSLVT, 
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dispuseram de mais cirurgias para além das que os serviços públicos 
estavam em condições de proporcionar. 

Para além da possibilidade de obter uma resposta imediata este 
modelo garante também uma maior flexibilidade na adequação da 
oferta a procura, uma vez que o Estado não assume quaisquer 
compromissos em relação a estrutura fisica e humana que garante a 
oferta dos serviços em causa. Quando, c se, o perfil da procura se 
alterar, ou a capacidade de resposta dos serviços públicos se tornar 
suficiente, deixará de existir a necessidade que justificou o presente 
acordo, cessando nos termos contratuais quer a prestação dos serviços 
em causa, quer a respectiva contrapartida financeira. Quando os 
serviços são providos directamente pelo sector público, apesar da 
constatação da redução, ou mesmo inexistência, da procura para 
determinado bem ou serviço, muitas vezes os custos associados as 
estruturas fisicas e humanas que os asseguravam continuam a ser 
obrigatoriamente suportados pelo Estado. 

Por outro lado, e dado o seu carácter inovador, o modelo 
seguido poderá contribuir para uma abordagem diferente dos 
problemas de gestão dos serviços públicos na área da saúde. 

Em primeiro lugar, a definição de um preço para um acto 
clínico específico deverá, por comparação com os dados obtidos em 
relação a serviços públicos que pratiquem o mesmo tipo de actos, não 
só viabilizar determinadas conclusões quanto a eficiência relativa de 
uns e de outros, mas também incutir novas formas de abordagem dos 
problemas financeiros na área da saúde, as quais cada vez mais terão 
que passar por questões como a produtividade, a eficácia e a 
responsabilidade. 
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Apêndice 

1) Programa de privatizações - 199611997 

(Resolução do Conselho de Ministros n . q l I 9 6 ,  
Diário da República - I Série-B, de 5 de Março de 1996) 

O Programa do XIII Governo Constitucional afirma, sobre as 
privatizações, o seguinte (119.3): 

((0 Governo empenhar-se-á numa política de privatizações 
regida por critérios coerentes de transparência e funcionalidade 
económico-social, não esquecendo o seu peso financeiro, 
nomeadamente como instrumento decisivo de redução do stock 
acumulado de dívida pública, mas valorizando devidamente o 
contributo que devem dar para o reforço e reestruturação do tecido 
produtivo nacional, para a dinamização do mercado de capitais, a 
melhoria da situação financeira das empresas e a competitividade da 
economia nacional. 

Para isso se elaborará um programa de privatizações a cuja 
execução, rigorosa e imaginativa, se conferirá grande prioridade e 
eficiência.)) 

Importa dar execução a estas linhas orientadoras, combinando 
a eficácia, que resulta de uma decisgo global e de um programa 
ordenado, com a definição antecipada dos critérios a que se dará 
execução, com transparência, imparcialidade e respeito pelos 
princípios constitucionais e legais. 

Dando cumprimento ao Programa do Governo dar-se-á 
prosseguimento, em 1996 e anos seguintes, ao processo de 
privatizações (incluindo especificamente as reprivatizações), de 
acordo com os seguintes princípios e critérios e realizando nos 
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primeiros dois anos da Legislatura as operações que integram o 
presente programa. 

Norteando os critérios de actuação por princípios coerentes de 
legalidade, transparência, isenção, rigor e funcionalidade económico- 
social, procurar-se-á promover o reforço da competitividade da 
economia portuguesa, designadamente pela via da dinamização do 
mercado de capitais, pela reestruturação e reforço de alguns sectores 
produtivos da economia nacional, pela melhoria da situação financeira 
de algumas das empresas ainda incluídas no sector público e pela 
melhoria da gestão eficaz e eficiente de empresas do sector mercantil 
da economia. Será também objectivo privilegiado da política de 
privatizações contribuir para a redução do stock acumulado de dívida 
pública, em ligação com a importância da diminuição do peso do 
Estado na captação de recursos financeiros. 

E desejável que, na implementação do programa de 
privatizaçòes, se consiga uma ampla participação dos cidadãos e dos 
interesses económicos portugueses, criando condições para que o 
mercado de capitais e a comunidade empresarial nacional adquiram a 
massa critica suficiente que permita encarar com optimismo a inserção 
de Portugal num quadro, cada vez mais intenso, de competitividade a 
escala global. Todavia, não se ignorará que, sendo o nosso pais 
membro de pleno direito da União Europeia, se encontra empenhado 
na construção de um projecto de solidariedade, de estabilidade e de 
bem-estar que deve aproveitar a todos os cidadãos europeus. A 
participação neste projecto implicou e implica a aceitação de regras de 
livre circulação de capitais e de igualdade de concorrência que, sem 
prejuízo do que atrás se referiu, não podem ser ignoradas, nem pela 
legislação nacional, nem pela actuação governamental. 

No que conceme as modalidades de privatização, no respeito 
do quadro essencial estabelecido pela Constituição e pela Lei n" 1/90, 
de 5 de Abril, privilegiar-se-á a venda pública, especialmente nas 
formas de oferta em bolsa de valores e de subscrição pública. 
Todavia, não se hesitará - com transparência e equidade - em recorrer 



Privutizaçòes e Regulaçùo 

ao concurso aberto e a venda directa, sempre que esteja em causa a 
selecção de adquirentes que obedeçam a requisitos considerados 
absolutamente relevantes para a própria empresa, em função de 
estratégias de desenvolvimento empresarial, de mercado, tecnológicas 
ou outras. Assim, as privatizações decorrerão de acordo com 
estratégias e modelos que permitam o respeito pelos n~ecanismos 
normais do mercado, a igualdade de oportunidades, o reforço da 
competitividade da economia nacional, a defesa do valor patrimonial 
do Estado e, tanto quanto possível, a ampla participação dos cidadãos 
portupeses. 

No respeito dos direitos que pela lei vigente são conferidos aos 
trabalhadores, pequenos subscritores e emigrantes, serão criados, nas 
operações de dispersão de capital, modelos de incentivo a sua 
participação. Procurar-se-á também que as limitações temporais a 
alienação dos títulos não sejam um desincentivo a entrada de pequenas 
poupanças no mercado de valores mobiliários. 

Dada a importancia de que se revestem para a modernização e 
competitividade da economia nacional, assim como para a redução do 
peso da dívida pública na contabilidade nacional e nos mercados 
financeiros, as privatizações serão concretizadas ao melhor ritmo que 
compatibilize os interesses do Estado com a capacidade de absorção 
dos mercados de capitais nacionais e internacionais. De qualquer 
modo, a determinação do momento adequado a alienação de cada uma 
das participações do Estado far-se-á tendo em conta os ciclos 
económicos dos diferentes sectores de actividade, assim como a 
conjuntura dos mercados financeiros nacionais e internacionais, 
procurando maximizar o valor da participação accionista a alienar, 
pelo que as decisões necessárias serão tomadas pelo Governo nos 
momentos e pelas formas que entender oportunas e convenientes. 

Em concreto, as pt5vatizações que venham a ser levadas a 
efeito em 1996 estarão subordinadas aos objectivos, metodologia, 
calendário indicativo e critério de repartição de receitas que em 
seguida se referem. 
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Objectivos do programa de privatizações 
Cumprindo o Programa do Governo e respeitando a legislação 

vigente - em particular a Constituição e a Lei n" 1/90, de 5 de Abril, 
cujos critérios sempre inspirarão a actuação do Governo - com a 
concretização do programa de privatizações visar-se-á atingir os 
seguintes objectivos: 

a) ~ O d e r n i z a ~ ã o ,  incremento da competitividade e reestruturação 
sectorial do tecido empresarial e reforço da capacidade empresarial 
nacional 

As privatizações contribuirão para uma mais eficiente e eficaz 
distribuição de recursos na economia, não só por via da transferência 
da propriedade e da gestão de activos empresariais do Estado para a 
esfera privada, mas também - e através dela - pelo estímulo que 
induzem a dinamização e reestruturação interna do sector empresarial 
do Estado. 

A modernização e o aumento da competitividade do aparelho 
produtivo nacional não são, contudo, atingíveis pelo simples acto de 
alienação da posição accionista do Estado, antes exigindo a 
compatibilização da estratégia de privatização com os efeitos 
pretendidos ao nível sectorial. Assim, os actos de privatização deverão 
proporcionar a criação de sinergias, complementaridades, ganhos de 
escala ou de dimensão conducentes ao reforço da competitividade, 
modernidade e capacidade de produção do aparelho produtivo 
nacional. Neste âmbito, dependendo daquilo que cada empresa e cada 
sector represente para a economia nacional e do papel que as empresas 
e os empresários nacionais se encontrem capazes de desempenhar - 
sem desrespeito pelas regras da livre concorrência e dos direitos dos 
consumidores - procurar-se-á enquadrar as empresas a privatizar nos 
processos de reestruturação ou de formação de grupos económicos 
privados de capital nacional. Reconhece-se que o sistema financeiro 
vive circunstâncias de mudança que requerem prudência e 



ponderação, pelo que na formação ou na concentração de grupos 
financeiros pela via de privatizações deverão salvaguardar-se 
equilíbrios e requisitos de concorrência e solidez. 

Ao nivel da reestruturação sectorial afiguram-se 
particularmente importantes os esforços de regulação sectorial - 
prévios as operaçòes de alienação das participações empresariais do 
Estado - no âmbito dos mercados de serviços públicos até agora 
exclusivamente operados por empresas de capitais públicos. 

h) D~~senvolvimento do mercado de capitais e ampla participa~ão dos 
cidadãos 

O desenvolvimento do mercado de capitais é um dos 
objectivos primordiais do programa de reprivatizações para 1996. 
Com efeito, um dos desequilibrios que nos últimos anos tem sido 
apontados ao mercado de capitais nacional tem sido o carácter 
assimétrico - em favor do sector financeiro - do mercado secundário 
de acsòes. Seja ao nivel da capitalizaçào bolsista, seja ao nivel das 
transacçbes efectuadas, verifica-se uma preponde ancia das em,,! L s,,, 
financeiras no mercado accionista nacional, em detrimento das 
empresas industriais e das empresas de serviços públicos. Com o 
prosseguimento das privatizações será alargada a oferta de acções. 
proporcionando aos investidores que canalizam as suas poupanças 
para o mercado nacional a hipótese de constituição de carteiras de 
acções sectorialmente equilibradas, alargando-se a dimensão ou 
capitalização bolsista, tornando mais atractiva e diversificada a 
subscrição de títulos de rendimento variável e atraindo capital 
estrangeiro, além de criar maiores e melhores alternativas de 
colocação no Pais as poupanças nacionais que, com frequência, 
buscam no exterior aplicações de qualidade. Em estrita ~onexao  com o 
desenvolvimento do mercado de capitais, o objectivo da obtenção de 
uma ampla participação dos cidadãos nas operaçòes de reprivatização 
é também um meio de prossecução de uma base accionista alargada e 
dispersa. susceptível de proporcionar as empresas reprivatizadas um 
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mercado secundário líquido e regular e um mercado primário que seja 
uma eficiente fonte de financiamento da actividade empresarial. 

Estão em causa, assim, dois objectivos fortemente 
correlacionados, que devem ser visados em conjunto e que merecem - 
pelo importante contributo que o mercado de capitais pode vir a 
desempenhar no financiamento, do crescimento da actividade 
económica nacional - uma especial ponderação na definição e 
montagem de cada uma das operações de privatização. 

C )  Promover a redução do peso do Estado e da divida pública na 
economia 

É hoje opinião consensual que, pelo menos em determinados 
domínios da actividade empresarial, a gestão privada é preferível a 
gestão pública, pelo que haverá que, nesses domínios, operar a 
transferência dos centros de decisão económica para a esfera do sector 
privado e garantir a formação de adequados níveis de concorrência 
indutores de uma eficiente afectação de recursos. 

Importa salientar que, ao nível do sector empresarial, a redução 
do peso do Estado na economia não se operará apenas pela via de 
privatizações indutoras da diminuição dos interesses económicos 
accionistas do Estado. A prossecução deste objectivo exige também a 
minimização do esforço de canalização de recursos públicos na 
manutenção da actividade remanescente do sector empresarial do 
Estado. Haverá, pois, que desencadear as reestruturações que 
permitam diminuir a necessidade de injecção de fundos públicos, seja 
pela via do reforço das estruturas de capital, pela canalização de 
recursos a título de indemnizações compensatórias, ou pela tentativa 
de subsidiação do funcionamento de empresas economicamente 
inviáveis. 

Além disso, a redução do peso do Estado na economia não se 
opera só pela actuação ao nível do sector empresarial do Estado. 
Também a contenção do nível de endividamento do Estado - sendo 
um objectivo em si mesmo - concorre para a prossecução daquele 



intento. Com efeito, a redução da intensidade do recurso aos mercados 
financeiros pelo Estado, para além de favorecer as trajectórias 
descendentes das taxas de juro, liberta espaço no lado da oferta dos 
instrumentos financeiros, tanto no mercado monetário como no 
mercado de capitais, que pode - e deve - ser preenchido pelo 
financiamento de empreendimentos de iniciativa privada. 

Finalmente, a redução do peso da divida pública na economia e 
um importante instrumento indutor de flexibilidade na gestão da 
política orçamental, através da moderação do peso dos juros da dívida 
pública no montante global, das despesas do Estado. 

d)  D-fksa dos interesses Patrimoniais do Estado 
Evidentemente, a defesa dos interesses accionistas e 

patrimoniais do Estado, consubstanciada não só na tentativa de 
obtenção do melhor preço na alienação das suas posições accionistas, 
mas também na busca de soluções que maximizem, o valor das 
posições accionistas remanescentes, constitui um objectivo que estará 
presente em todo o processo de privatizaçòes. 

A eventual confl i tualidade entre os diversos objectivos 
enunciados será objecto de ponderação e decisão caso a caso, devendo 
optar-se pela solução que mais contribua para o desenvolvimento do 
mercado de capitais e modernização e melhoria da competitividade da 
economia nacional, sem prejuízo da defesa, pelos meios adequados, 
dos interesses patrimoniais do Estado. 

Metodologia a usar nas operações de privatização 
As ofertas em bolsa de valores e as subscrições públicas, sejam 

no mercado nacional, sejam simultaneamente no mercado doméstico e 
no mercado internacional,. serão as modalidades de privatização 
privilegiadas. Todavia, não se exclui a utilização de qualquer das 
outras modalidades legalmente previstas, sempre que - numa 
avaliação caso a caso - se conclua pela sua maior adequabilidade. 
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Em concreto, a modalidade a usar em cada operação de 
reprivatização dependera, designadamente, da ponderação dos 
seguintes factores: 

i) Importância da empresa a reprivatizar para a economia 
nacional; 

ii) Necessidade de atrair accionistas detentores de tecnologia 
de relevância estratégica para a empresa; 

iii) Estrutura accionista de partida; 
iv) Procura potencial do mercado de capitais; 
v) Estrutura concorrencial interna e externa do sector; 
vi) Dimensão, situação económico-financeira e perspectiva de 

evolução da empresa; 
vii) Avaliação quanto ao método que melhor defende os 

interesses accionistas e patrimoniais do Estado; e 
viii) Defesa dos interesses dos pequenos e anónimos 

accionistas. 
No que conceme ao método de fixação do preço final nas 

operações públicas de alienação utilizar-se-ão os métodos que melhor 
permitam o ajustamento as condições do mercado. 

Calendário previsível e lista das empresas privatizáveis 
A fixação da data de cada operação de privatização que melhor 

defenda os interesses accionistas e patrimoniais do Estado, mesmo 
depois de concluídas as operações de reestruturação que 
eventualmente se tenham de efectuar, depende da ponderação de 
muitos factores, tais como: 

i) O ciclo conjuntura1 nacional e internacional do negocio da 
empresa; 

i i )  A conjuntura do mercado de capitais; e 
i i i )  A data de operações concorrentes a realizar em outros 

países, quando as vendas tenham amplitude internacional. 
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Em todo o caso, com razoável segurança, é possivel 
perspectivar a realização, em 1996 e (em alguns casos) em 1997, das 
privatizações que se referem nos próximos parágrafos, definindo o 
Governo, pela forma adequada aos dados existentes e aos estudos 
feitos sobre cada caso, o respectivo modelo e calendarização, 
dependendo a respectiva, concretização das ulteriores operações de 
cada processo de privatização e da situação do mercado e do 
respectivo sector. 

i) Sector financeiro 
A participação accionista do Estado no sistema financeiro 

limitar-se-á a Caixa Geral de Depósitos e ao Banco Nacional 
Ultramarino, que manterão entre si uma relação de grupo, ainda que 
com respeito pela autonomia operacional e de marcas. 

Significa isto que - em 1996 - se dará conclusão a privatização 
do Banco Totta & Açores mediante dispersão no mercado de capitais 
da posição accionista, remanescente ( l3,20%). 

De igual modo, no ano corrente, sera dada continuidade a 
privatização do Banco de Fomento Exterior - visando a sua 
privatização total - e concomitante privatização indirecta das 
respectivas empresas participadas, incluindo, naturalmente, o Banco 
Borges & Irmão. O modo de alienação da posição do Estado a adoptar 
será definido e regulado no mês de Fevereiro de 1996, garantindo que 
a transferência da posição de controlo do BFE para a iniciativa 
privada se faça com respeito pelos interesses patrimoniais dos actuais 
accionistas minoritários, com todas as garantias de transparência e 
isenção, e salvaguardando a concorrência e a solidez do sistema 
financeiro. 

ii) Sector industrial 
Ao nivel industrial, de entre as empresas parcialmente 

privatizadas, ainda no ano corrente, sera dada continuidade a 
privatização da CIMPOR, mediante aprofundamento da dispersão do 
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respectivo capital - tanto no mercado doméstico, como nos mercados 
financeiros internacionais -, sem prejuízo de o Estado continuar a 
manter uma posição accionista, ainda que não maioritária. 

No que concerne a posição accionista do Estado no grupo 
PORTUCEL, apenas em 1997, e após uma cuidada reestruturação do 
grupo - visando criar massa crítica de dimensão mundial e vantagens 
competitivas absolutas em algumas das suas áreas de actividade -, se 
procederá a respectiva privatização. 

Relativamente a Tabaqueira, o controlo accionista será 
colocado a venda mediante concurso público a realizar durante o 
corrente ano, reservando o Estado para si a manutenção de uma 
posição accionista que alienará ulteriormente, por dispersão em bolsa 
ou pelo exercício de uma opção de venda a incluir no caderno de 
encargos do referido concurso público. 

Na Siderurgia Nacional avançar-se-á com a criação das 
condições necessárias para a privatização (possivelmente em 1997) da 
SN - Serviços. 

Também se procurará criar condições para que - ainda em 
1996 ou, o mais tardar, em 1997 - o grupo QUIMIGAL tenha o seu 
processo de privatização, concluído, perspectivando-se a reabertura do 
concurso público de alienação das posições accionistas directa e 
indirectamente detidas pelo Estado. 

No que concerne a Companhia Nacional de Petroquimica, 
completar-se-á o processo de privatização, por venda directa, que se 
encontra em curso. 

No que diz respeito ao sector da construção e reparação naval 
será dada continuidade ao processo de privatização da SETENAVE e 
avançar-se-á com a privatização dos Estaleiros Navais de Viana do 
Castelo, por venda directa, configurando-se, contudo, a manutenção 
de uma golden share nas mãos do Estado. Relativamente ao sector 
mineiro, a privatização parcial da Empresa de Desenvolvimento 
Mineiro poder-se-á equacionar no futuro num contexto de cooperação 
e intemacionalização da actividade mineira nacional. 



iii) Sector dos transportes e telecomunicações 
No que conceme a área dos transportes e telecomunicações, 

sera dada continuidade, ainda durante 1996, a dispersão do capital da 
Portugal Telecom - tanto nos mercados nacionais, como nos mercados 
internacionais. A entrada para o corpo accionista da empresa de um 
parceiro estratégico global e de vários parceiros estratégicos para 
áreas específicas de actividade concretizar-se-á quando for possível 
reduzir a posição accionista do Estado abaixo dos 50%. Em todo o 
caso, o Estado sempre manterá uma posição accionista no capital da 
empresa. 

De igual modo, ainda durante o corrente ano, serão iniciados 
os trabalhos tendentes a privatização das actividades desenvolvidas 
pela ANA - Aeroportos e Navegação Aérea, E. P., mantendo o Estado 
o controlo maioritário. Previamente a realização de qualquer operação 
de privatização importa reestruturar a empresa, separando as 
actividades típicas de política aérea (relativamente a qual terá de 
existir um controlo público) das demais áreas de actividade cuja 
privatização se concretizará em moldes a definir ulteriormente. 

Também a BRISA sera objecto de privatização, em articulação 
com a definição e concretização do plano rodoviário nacional. Nestas 
condições, só em 1997 se iniciarão os trabalhos preparatórios da 
alienação desta empresa. 

iv) Sector energético 
No que respeita ao sector energético, será dado início ao 

processo de privatização do grupo EDP, mediante alienação do capital 
da holding, através da dispersão em bolsa em Portugal e da colocação 
de acções nos mercados financeiros internacionais, assegurando o 
Estado o controlo maioritário. Uma primeira fase de privatização 
ocorrerá ainda em 1996. 

Ainda ao nível energético, a privatização da PETROGAL terá 
continuidade apenas, previsivelmente, em 1997, ao passo que a 
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privatização da GDP - Gás de Portugal (e da sua participada 
TRANGÁS) avançará assim que o processo de introdução do gás 
natural no nosso pais esteja concluído. 

v) Sector Agrícola 
Proceder-se-á a privatização da Companhia das Lezírias tendo 

em conta a salvaguarda do controlo da sua área florestal actualmente 
gerida por aquela empresa por forma a assegurar a preservação 
ambienta1 evitando a sua subjugação a interesses imobiliários. 

Para além das privatizações referidas, outras empresas, de 
menor dimensão (como, por exemplo, a DRAGAPOR e as empresas 
do grupo PEC) e de diferentes sectores de actividade, serão 
privatizadas, a medida que a respectiva reestruturação crie as 
condições indispensáveis a sua concretização. 

Receitas esperadas em 1996 e sua aplicação 
Com o cumprimento do programa de privatizações espera-se 

que, em 1996, sejam geradas receitas de 380 milhões de contos a 
aplicar parte na reestmturação financeira de empresas de capital 
público e fundamentalmente na amortização da divida pública. 

Anexo I 

1 - Sector financeiro 
BFE - Banco de Fomento Exterior, S.A. 

BBI - Banco Borges & Irmão. S.A. 
BTA - Banco Totta & Açores. S.A. 
2 - Outros sectores 
ANA - Aeroportos e Navegação Aérea, E.P. 

ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S.A. 
BRISA - Auto-Estradas de Portugal. S.A. 
CIMPOR - Cimentos de Portugal, S.A. 
CNP - Cornp. Nacional de Petroquimica. S.A. 
CL - Companhia das Lezírias, S.A. 

Calen. Priva. 

1996/1997 

1996 
1996 1 199611997 
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DRAGAPOR Uragagcns de Portugal. S A 
EDP - Elcctricidade dc Portugal. S A. 

C'PPE - Cornp. Port. Prod. Electr.. S.A. 
EN - Elcctricidadc do Nortc. S.A. 
CENEL - Elcctricidadr d o  Centro, S.A. 
LTE - Elcctricidade de Lisboa c Vale do Tejo, S.A. 
SLE - Electricidade d o  Sul. S.A. 
KEN - Rede Elfctrica Nacional. S.  A. 

ENVC' - Estaleiros Navais de Viana d o  Castelo. S.A. 
PEC-  Produtos Pecuários c Alimentaçao, S.A. 

PEC -Produtos Pecuários d e  Portugal. SGPS, S.A. 
PEC Nordeste, S.A. 
PEC - Lusa. S.A. 
PEC - Tcjo, S.A. 
PEC - BAL. S.A. 

PETROGAL - Petrolcos de Portugal S.A. 
PORTUCEL - Emp. Celulose Papel de Portugal SGPS, S.A. 

PI - Portucel Industrial. S.A. 
Portucel Florestal, S.A. 
Portuccl Tcjo. S.A. 
GESÇARTÃO. SGPS. S.A. 
Portucel Viana, S.A. 
Portuccl. Recicla. S.A. 
Portuccl Enibalagern, S.A. 
Companhia d c  Papel d o  Prado. S.A. 
FAPAJAL., S.A. 
INAPA, S.A. 

PT - Portugal Tclecom, S.A. 
QUIMIGAL - Quimica de Portugal S.A. 

Anilina d e  Portugal. S. A. 
Quimigal Adubos, S.A. 
ATM S.A. 
AQUATRO. S.A. 
ATLANTPORT, S.A. 
C'UFTRANS, S.A. 
ECE, S.A. 
FISIPE, S.A. 
QUIMIPARQUE, S.A. 

SETENAVE - Estaleiros Navais de Setúbal, S.A. 
SN -- Siderurgia Nacional, SGPS 

SN - Empresa d e  Serviços 
'Tabaqueira - Empresa Ind. d e  Tabacos 
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2) Programa de privatizações - 199811999 

(Resoluçao do Conselho de Ministros n."5/97. 
Diário da República - I Série-B. de 21 de Abril de 1997) 

O Programa do XIII Governo Constitucional estabelece, 
quanto as privatizações, o seguinte: 

"O Governo empenhar-se-á numa política de privatizações 
regida por critérios, coerentes de transparência e funcionalidade 
económico-social, não esquecendo o seu peso financeiro, 
nomeadamente como instrumento decisivo de redução do stock 
acumulado de divida pública, mas valorizando devidamente o 
contributo que devem dar para o reforço e reestruturação do tecido 
produtivo nacional, para a dinamização do mercado de capitais, a 
melhoria da situação financeira das empresas e a competitividade da 
economia nacional. 

Para isso se elaborará um programa de privatizações a cuja 
execução, rigorosa e imaginativa, se conferirá grande prioridade e 
eficiência." 

Dando execução a estas linhas orientadoras, foi aprovado o 
programa de privatizações para o biénio de 1996-1997, pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.Vl196, de 5 de Março, com 
base no qual se processou a actuação do Governo em matéria de 
privatizações. 

Com a aprovação do programa para 1998- 1999, tal como havia 
acontecido com o programa para o biénio anterior, visa-se combinar a 
eficácia, que resulta de uma decisão global e de um programa 
ordenado, com a definição antecipada dos critérios a que se dará 
execução, com transparência, imparcialidade, e respeito pelos 
princípios constitucionais e legais. 



I - Princípios e critérios orientadores 
Os princípios e critérios que nortearão a actuação do Governo 

nos dois anos finais da legislatura serão os mesmos que têm orientado 
a sua actuação em 1996-1997. Assim, a intervenção ao nível das 
reprivatizações pautar-se-á por princípios coerentes de legalidade, 
transparência, isenção, rigor e funcionalidade económico-social. 

I1 - Objectivos do programa de privatizações 
Ao nível dos objectivos a prosseguir, procurar-se-á promover o 

reforço da competitividade da economia portuguesa, tanto pela 
dinamização do mercado de capitais, pela reestniturac;ão e reforço de 
alguns sectores produtivos da economia nacional, como pela melhoria 
da situação financeira de algumas das empresas ainda incluídas no 
sector público e pela melhoria dos sistemas de gestão empresarial, 
visando o incremento da eficácia e da eficiência. Será também 
objectivo privilegiado da política de privatizações contribuir para a 
redução da dívida pública, e concomitantemente dos respectivos juros, 
em ligação com a importância da diminuição do peso do Estado na 
captação de recursos financeiros. 

A ampla participação dos cidadãos e dos interesses 
económicos portugueses nos processos de privatização é outro dos 
objectivos que presidirão a actuação do Governo. 

Procurar-se-á, a semelhança do que vem acontecendo desde 
1996, criar condiçòes para o desenvolvimento sustentado e 
equilibrado do mercado de capitais e para o reforço e crescimento da 
comunidade empresarial nacional, sem prejuízo do cumprimento 
formal e material das regras de livre circulação de capitais e de 
igualdade de concorrência que estruturam o espírito da integração 
europeia. 

Em suma, com a concretização do programa de privatizaçòes 
para o biénio de 1998- 1999 &ar-se-á atingir os seguintes objectivos: 

a) Modernização, incremento da competitividade, 
reestruturação sectorial do tecido empresarial e reforço da capacidade 
tecnológica e empresarial nacional; 
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b) Desenvolvimento do mercado de capitais e ampla 
participação dos cidadãos; 

C) Redução do peso do Estado e da divida pública na 
economia: 

d) Defesa dos interesses patrimoniais do Estado. 
I11 - Metodologia a usar nas operações de privatização 
No que respeita as modalidades de privatização, manter-se-ão 

os princípios orientadores definidos para o biénio anterior, ou seja, 
a venda pública, especialmente sob a forma de 

operaçdes de mercado de capitais, sem prejuízo do recurso - com 
transparência e equidade - ao concurso aberto e a venda directa, 
sempre que esteja em causa a selecção de adquirentes que obedeçam a 
requisitos considerados absolutamente relevantes para a própria 
empresa, em função de estratégias de desenvolvimento empresarial, de 
mercado, tecnologicas ou outras. 

Cada operaç2o de privatização será delineada 'e implementada 
em obediência a estratégias e modelos que, salvaguardando os 
objectivos enunciados no presente programa, na forma e no momento 
temporal melhor se adeqúem a conjuntura dos mercados nacionais e 
internacionais de capitais e melhor permitam a defesa dos interesses 
patrimoniais do Estado. 

Assim, a modalidade a usar em cada operação de 
reprivatização dependerá, designadamente, da ponderação dos 
seguintes factores: 

i) Importância da empresa a reprivatizar para a economia 
nacional; 

ii) Necessidade de atrair accionistas detentores de tecnologia 
de relevância estratégica para a empresa; 

iii) Estrutura accionista de partida; 
iv) Procura potencial do mercado de capitais; 
v) Estrutura concorrencial interna e externa do sector; 
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vi) Dimensão, situação económico-financeira e perspectiva de 
evolução da empresa; 

vii) Avaliação quanto método que melhor, defende os 
interesses accionistas e patrimoniais do Estado;e 

viii) Defesa dos interesses dos pequenos e anónimos 
accionistas. 

IV - Calendário previsível das empresas privatizáveis 
A fixação da data de cada operação de privatização que melhor 

defenda os interesses accionistas e patrimoniais do Estado, mesmo 
depois de concluídas as operações de reestruturação, regulação e 
regulamentação, que eventualmente se tenham de efectuar, depende 
da ponderação de vários factores, designadamente: 

i )  O ciclo conjuntura1 nacional e internacional do negócio da 
empresa; 

i i )  A conjuntura do mercado de capitais; 
iii) A data de operações concorrentes a realizar em outros 

países, quando as vendas tenham amplitude internacional. 
Todas as empresas incluídas no anexo 1 do programa de 

privatizações para o bienio de 1996- 1997, aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n"l196, de 5 de Março, relativamente as 
quais, por razões de conveniência e oportunidade, não se venha a 
concretizar qualquer operação de privatização ate ao final de 1997, 
mantêm o carácter de empresas "privatizáveis", podendo por isso ser 
objecto de privatização em 1 998 ou 1 999. 

Por outro lado, neste programa - como no anterior - não se 
incluem as participações públicas a privatizar indirectamente, quer por 
efeito das privatizações directas, quer mediante a normal gestão da 
carteira de participações de empresas públicas ou de capitais públicos. 

Em todo o caso, as principais intervenções ao nível das 
piivatizações, nos próximos dois anos, serão as que se enunciam nos 
próximos parágrafos, sem prejuízo de, para cada caso, a respectiva 
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calendarização ter de ser objecto de ponderação final, considerando a 
situação do mercado e do respectivo sector 

i) Sector Financeiro 
Não se registará qualquer operação de privatização. O Estado 

manterá, assim, a totalidade do capital social da Caixa Geral de 
Depósitos e - indirectamente - do Banco Nacional Ultramarino, que 
manterão entre si uma relação de grupo, ainda que com salvaguarda da 
autonomia operacional e de marcas de ambas as sociedades e sem 
prejuízo da optimização da estrutura de capitais de ambas as 
instituições. 

ii) Sector industrial 
Ao nível industrial, de entre as empresas parcialmente 

privatizadas, será concluída a privatização da CIMPOR, mantendo o 
Estado uma posição no capital da empresa como forma de garantia de 
estabilidade accionista. 

O Estado reduzirá a sua participação accionista no Grupo 
Portucel, em moldes que se definirão após o conhecimento das 
conclusões do estudo de reestruturação sectorial em curso. A 
calendarização das operações de privatização que hajam de ter lugar 
estará sempre dependente da evolução dos ciclos conjunturais dos 
mercados dos seus principais produtos. 

Na Siderurgia Nacional poder-se-á avançar na privatização da 
SN-Serviços, no quadro da sua reestruturação, visando a consolidação 
e alargamento das suas áreas de negócio. 

Com a privatização da SETENAVE, por venda directa, no 
âmbito da reestruturação da LISNAVE, e dos Estaleiros Navais de 
Viana do Castelo será concluída a abertura a iniciativa privada do 
sector da construção e reparação naval. 

Será dada continuação a privatização da Tabaqueira, conforme 
previsto no Decreto-Lei n.%3/96, de 26 de Maio, mediante, a 
concretização da segunda e da terceira fases. 
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iii) Sector dos transportes e infra-estruturas conexas 
Em 1998 realizar-se-á a primeira fase de privatização da ANA, 

sem prejuízo da manutenção na esfera do sector empresarial do Estado 
das actividades de navegação aerea. Simultaneamente, serão 
concentradas numa autoridade aeronáutica as funções de 
regulamentação, fiscalização, certificação e supervisão de todo o 
sector da aviação civil. 

No biénio de 1998- 1 999 proceder-se-á a abertura do capital da 
TAP a outros accionistas de forma a permitir a participação de 
parceiros estratégicos que permitam o reforço da competitividade da 
companhia. O Estado deixará, assim, de ser o único accionista da 
transportadora aerea, continuando, contudo, a ser um importante 
accionista de referência. 

Será dada continuidade a privatização da BRISA, realizando- 
se a segunda fase de privatização uma vez decorrido um periodo 
adequado de tempo desde a oferta inicial, que poderá vir a ter lugar 
ainda em 1997. 

Proceder-se-á também a privatização das actividades de 
exploração portuária (SILOPOR). 

Finalmente, será alienada a participação accionista detida pelo 
Estado na TERTIR. 

iv) Sector energético 
No que respeita ao sector energetico, será dada continuidade ao 

processo de privatização da EDP, uma vez decorrido um periodo de 
tempo suficientemente largo desde a primeira fase de privatização. 

A privatização da PETROGAL será concluída previsivelmente 
em 1998, sem prejuízo da manutenção de uma participação accionista 
do Estado Português na empresa (golden share) e da possível entrada 
de novos parceiros no capital da sociedade ainda em 1997. 

Finalmente, iniciar-se-á em 1998 a abertura ao capital privado 
da GDP-Gás de Portugal (SGPS), S. A.. 
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V) Sector agrícola 
Será dada concretização, ainda em 1998, a privatização da 

EPAC, uma vez concretizada a respectiva reestruturação financeira, 
como alternativa eventual a um cenário de dissolução e liquidação. 

V- Receita previsível 
A evolução conjuntura1 dos mercados de capitais, a oscilação 

dos ciclos económicos de alguns sectores de negócios específicos e a 
progressão das variáveis económicas e financeiras das empresas a 
privatjzar condicionam de modo, por vezes, imprevisível o valor das 
empresas e, consequentemente, o encaixe global das operações de 
privatização. Em todo o caso, com a informação actualmente 
disponível, é razoável estimar uma receita anual média da ordem dos 
400 milhões de contos. 

Anexo 

3RISA - Auto-Estradas de Portugal. S.A. (segunda fase) 
3POR -Cimentos de Portugal, S.A. (terceira fase) 
:L - Companhia das Lezirias. S.A. 
DRAGAPOR - Dragapns de Portugal, S.A. 
EDP - Electricidade de Portugal. S.A. (segunda fase) 
ENVC - Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S. A. 
EPAC - Empresa para Agro-Alimentaçao e Cereais. S. A. 
CIDP - Gás de Portugal (SGPS). S. A. 
PEC - Produtos Pecuários. SGPS 
PETROGAL - Petróleos de Portugal. S. A. (última fase) 
PORTUCEL - Emp. Celulose Papel de Portugal. SGPS, S. A 

PI - Portucel Industrial, S. A. 
Portucel Florestal, S. A. 
Portucel Tejo, S. A. 
GESCARTAO. SGPS. S. A. 
Ponucel Viana. S. A. 
Portucel Recicla. S. A. 
Portucel Embalagem. S. A. 

SILOPOR - Empresa de Silos Portuários. S. A. 
SN - Empresa de Serviços. S. A. 
Tabaqueira - Empresa Ind. de Tabacos. S. A. 
[segunda e terceira fases) 
TAP - Transportadora Aérea Portuguesa. S. A. 

Principais empresas privatizáveis em 1998-1999 
Empresas I Ano@) 

4NA - Aeroportos e Navegaçao Aérea. E.P. 1998 

TERTIR -Terminais de Portugal. S. A. 1998 








