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I – SUMÁRIO EXECUTIVO 

A SATU-Oeiras, EM, S.A. constituída em 2001 com capitais maioritariamente públicos, tem por 

objeto a implementação e exploração de um sistema automático de transporte urbano (SATU) com 

início de operações em 2004.  

A presente auditoria incidiu sobre os exercícios de 2008 a 2012 e teve por propósito a emissão de 

um juízo global sobre a conformidade legal e a regularidade financeira e contabilística das operações, 

acontecimentos e condições relevantes para a condição de sustentabilidade da empresa local.  

Foram examinadas operações que pela sua materialidade e relevância são suscetíveis de afetar com 

significado a leitura das demonstrações financeiras, em função das políticas e critérios de 

contabilização adotados. A metodologia de auditoria possibilitou o exame de operações de natureza 

passiva em montante superior a 98% do total dos passivos inscritos nos balanços de 2008 a 2012 e 

de operações de natureza ativa, em montante superior a 95% dos respetivos ativos.  

A par da formulação de um juízo de auditoria sobre as operações referidas, é igualmente formulado 

um juízo de auditoria sobre as demonstrações financeiras, na exata medida dos exames realizados, 

dada a ampla extensão das verificações realizadas sobre as asserções contidas nos documentos de 

prestação de contas da SATU-Oeiras.  

O trabalho de auditoria realizado constitui uma base idónea e suficiente para a formulação de um 

juízo global de auditoria sobre a conformidade legal e a regularidade financeira das operações, 

acontecimentos e condições que, individual ou conjugadamente, são relevantes para a condição de 

sustentabilidade da empresa local e sobre as demonstrações financeiras nos termos anteriormente 

descritos. 

1. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

OBSERVAÇÃO 1: 

JUÍZO GLOBAL DE AUDITORIA (Cfr. Ponto 10) 

Na sequência das observações de auditoria seguidamente sintetizadas, o Tribunal de Contas emite 

um juízo global de auditoria desfavorável sobre a situação patrimonial e económica expressa nas 

demonstrações financeiras da SATU-Oeiras, respeitantes aos exercícios de 2008 a 2012, e sobre as 

operações que lhes estão subjacentes, com os fundamentos expressos no ponto 10 do presente 

relatório, destacando-se os seguintes: 
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 As operações de financiamento das atividades operacionais e de investimento e os ativos 

tangíveis objeto de auditoria encontram-se afetados por irregularidades financeiras e 

contabilísticas e por desconformidades legais. 

 As irregularidades identificadas afetam com significado o relato financeiro dos exercícios 

assinalados, uma vez que se qualificam como relevantes, quer pela materialidade subjacente 

às distorções contabilísticas identificadas, quer pela respetiva natureza, com o sentido que é 

atribuído no Manual de Auditoria e de Procedimentos do Tribunal de Contas e também na 

Estrutura Conceptual do SNC às expressões relevância, materialidade e natureza da informação. 

 As distorções detetadas em auditoria têm um impacto superior a 20 milhões de euros sobre a 

situação patrimonial líquida em cada um dos exercícios em apreço e respeitam, 

fundamentalmente, aos seguintes aspetos (cfr. pontos 7.1, 7.3, 7.4, 8 e 10) 

 Reconhecimento e apresentação de financiamentos obtidos, nomeadamente 

prestações acessórias de capital, contratos de suprimento e outros 

financiamentos a título de equilíbrio de contas; 

 Valorização das infraestruturas de transporte, material circulante e 

inventários; 

 Inadequada divulgação de incertezas fundamentais quanto à capacidade da 

empresa prosseguir em continuidade. 

 As demonstrações financeiras da SATU-Oeiras não apresentam, consequentemente, uma 

imagem verdadeira nem apropriada da situação financeira e não constituem, nesta medida, 

uma base adequada para efeitos de apuramento da estabilidade orçamental e da dívida 

pública nos termos do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, nas condições 

estabelecidas para o respetivo subsector institucional. Não são fiáveis nem úteis à eventual 

tomada de decisão dos respetivos utentes. 

 O Município de Oeiras equacionou e desenvolveu com a TD, S.A um Sistema Automático 

de Transporte Urbano (SATU), sendo que os termos da parceria estabelecida não 

respondem aos objetivos estabelecidos pela Câmara Municipal de Oeiras (CMO) de 

assegurar a ligação entre as linhas férreas Lisboa-Cascais/Lisboa-Sintra, tal como expresso 

no quadro das orientações da política de transportes consagrada no Plano Regional de 

Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (cfr. ponto 5); 
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 A escolha da TD, S.A para a parceria foi realizada sem processo concorrencial de seleção 

(cfr. ponto 5); 

 A decisão de execução do SATU foi tomada sem que fosse avaliado se o projeto 

corresponde ou não à melhor opção para responder a necessidades de transporte coletivo no 

concelho, sem estudos de procura e sem uma verdadeira análise da viabilidade do 

investimento (cfr. ponto 5); 

 Apenas em 2010 foi realizado um Estudo de Estimação de Procura Futura do SATU, na 

sequência do qual se reconheceu que o projeto de transporte acordado com a TD, S.A. 

(Estação dos navegantes/Estação de Lagoas Park) não era financeiramente viável (cfr. ponto 

9); 

 O sistema de transporte, em exploração desde 2004, é gerido e explorado pela empresa 

SATU-Oeiras, maioritariamente participada pelo Município de Oeiras e reclassificada no 

sector público administrativo, que acumula sistemáticos prejuízos anuais que, a 31 de 

dezembro de 2012, ascendem a cerca de 26 milhões de euros (cfr. pontos 4, 8 e 9); 

 A atividade e os rendimentos gerados por transporte de passageiros são residuais. O 

percurso do SATU tem uma extensão de 1,2 km e o número médio de passageiros 

transportados em cada viagem é inferior a 2. Consequentemente a empresa não dispõe de 

liquidez que lhe permita cumprir os compromissos financeiros assumidos, nem dispõe de 

ativos suficientes para fazer face às obrigações constituídas, sendo estas as condições que 

vieram a determinar a respetiva dissolução deliberada pelos acionistas (cfr. pontos 8 e 9); 

 Verifica-se, relativamente ao exercício de 2012, que a empresa reúne as condições que 

determinam a respetiva dissolução obrigatória, nos termos do regime jurídico aplicável às 

empresas locais, designadamente nas alienas a), c) e d) do n.º 1 do art.º 62.º, Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto (cfr. ponto 9); 

O acionista público e a empresa local sustentam que, no contexto da aplicação das referidas 

disposições do art.º 62.º, Lei n.º 50/2012, o equilíbrio económico e financeiro do projeto de 

transporte e da empresa só pode ser avaliado numa perspetiva plurianual, pelo que submeteram à 

Inspeção-Geral de Finanças, em 19 de fevereiro de 2013, para efeitos de apreciação nos termos do 

n.º 5 do art.º 40 da mesma lei, um plano previsional de fluxos de caixa líquidos atualizados na ótica 

do equilíbrio plurianual de resultados, relativo à extensão do trajeto de transporte até ao Cacém, 

num investimento adicional de M€ 142,7 a ser comparticipado em 75% por fundos comunitários, 
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em 10% pelos municípios de Oeiras e de Sintra e por outras entidades interessadas, não 

identificadas, em 15%.  

Assim, no sentido de se obterem evidências de auditoria quanto à efetividade das fontes de 

financiamento autárquico, os Presidentes das Câmaras Municipais de Oeiras e de Sintra e os 

responsáveis da TD, S.A., foram notificados por Despacho Judicial de Auditoria de 7 e 9 de outubro 

de 2013, no sentido de informarem o Tribunal de Contas sobre se as referidas entidades assumiram 

compromissos de financiamento do projeto em referência, tendo todos os responsáveis reconhecido 

não existirem quaisquer compromissos efetivos de financiamento. 

Relativamente à obtenção de comparticipação de fundos comunitários, foi solicitada ao Secretário de 

Estado do Desenvolvimento Regional, através de Despachos Judiciais de Auditoria de 7 de outubro 

de 2013 e de 30 de outubro de 2014, indicação sobre se o projeto de transporte em causa foi ou não 

incluído em candidatura a fundos comunitários, tendo sido obtida confirmação da inexistência de 

qualquer candidatura a este respeito.  

Por outro lado, foi solicitado ao Inspetor-Geral de Finanças (IGF), em 19 de julho de 2013, que 

informasse o Tribunal sobre o resultado da apreciação do referido plano de equilíbrio plurianual dos 

resultados, logo que disponível. 

Em 11 de outubro de 2013, através de Despacho Judicial, foi comunicado ao Secretário de Estado e 

das Finanças que o Tribunal havia solicitado à IGF indicação sobre o resultado da avaliação do 

plano em questão, sem que tivesse obtido até então uma indicação sobre a conclusão da 

correspondente apreciação por parte daquele órgão de fiscalização. Foi igualmente solicitada a 

emissão de instruções à IGF no sentido de esta disponibilizar o relatório em falta. 

Em 22 de outubro de 2013, em resposta às diligências do Tribunal, veio a IGF informar que a 

análise ao plano plurianual em causa se encontrava em curso. A referida análise viria a ser 

apresentada ao Tribunal em 7 de outubro de 2014, na sequência da qual foi exarado despacho pela 

Ministra de Estado e das Finanças, em 29 de agosto de 2014, determinando o requerimento da 

dissolução oficiosa da SATU-Oeiras ao Presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Registos e 

do Notariado, IP, nos termos previstos no art.º 67.º da Lei da Atividade Empresarial Local, tendo o 

requerimento de dissolução oficiosa sido distribuído à Conservatória do Registo Comercial de 

Lisboa. 
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Contudo, o PCMO informou que o Município de Oeiras impugnou em 30 de outubro de 2014 o 

despacho supra identificado e que, ainda durante o segundo semestre de 2014, manteve contactos 

com a Secretaria de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, dos quais terá 

resultado a conclusão de que o projeto de transporte reunia condições para a presentação de uma 

candidatura a fundos comunitários, tendo mesmo sido objeto de referência no Plano Estratégico dos 

Transportes e Infraestruturas – Horizonte 2014-2020 (PETI 3+), enquanto investimento prioritário 

para os transportes públicos de passageiros. 

Face à circunstância, aparentemente contraditória de, por um lado, ter sido requerida a dissolução 

oficiosa da empresa local na sequência de despacho proferido pela Ministra de Estado e das 

Finanças e de, por outro, estarem a decorrer iniciativas com o apoio da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento das Infraestruturas, Transportes e Comunicações no sentido de ser assegurado o 

financiamento necessário à viabilidade da empresa local e do correspondente projeto de transporte, 

foi exarado Despacho Judicial de Auditoria, em 30 de outubro de 2014, dirigido ao Secretário de 

Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, no sentido de ser esclarecido: 

 Se o projeto SATU é ponderado efetivamente no “Plano Estratégico dos 

Transportes e Infraestruturas – Horizonte 2014-2020 (PETI 3+)”, parte integrante 

do Acordo de Parceria 2014-2020  proposto à Comissão Europeia e por esta aceite, 

uma vez que está em curso a dissolução da empresa SATU-OEIRAS, EM, S.A.; e  

 Se o Governo pondera financiar o referido projeto, na hipótese de ser outra e qual a 

sua entidade executora.  

Em resposta ao referido Despacho, vem o Chefe do Gabinete do Secretário de Estado das 

Infraestruturas, Transportes e Comunicações informar que considera que o projeto SATU é, desde o seu 

início, da exclusiva responsabilidade do município de Oeiras e que a Secretaria de Estado sugeriu que a Câmara 

Municipal de Oeiras analisasse a eventual exequibilidade de financiamento do projeto no quadro 2014-2020, sujeita 

naturalmente à demonstração da viabilidade e do cumprimento dos requisitos aplicáveis para a boa consecução do 

projeto por parte do promotor, ou seja da SATU-Oeiras. 

Após a realização destas diligências pelo Tribunal, e já em data posterior à realização do exercício do 

contraditório (06.03.2015) e dos trabalhos de auditoria, vem o órgão executivo do Município de 

Oeiras reconhecer a indisponibilidade de fundos comunitários para financiamento do projeto, e que 

tal circunstância representa um impulso definitivo para a dissolução da empresa, conforme se extrai 

da Proposta de Deliberação n.º 233/2015, de 08.04: «(…) o desenvolvimento do Sistema SATU encontra-se 
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fortemente dependente da disponibilidade de financiamento comunitário para a sua execução (…). No entanto (…) 

com a aprovação e apresentação dos Programas Operacionais Temáticos e Regionais do atual quadro de fundos 

comunitários do Portugal 2020, verificada em dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, as prioridades de investimento 

para os Sistemas e redes de Transporte para território nacional, concretizadas em 2015 com a publicação das 

Portarias do Governo dos Regulamentos Específicos destes programas comunitários, perdeu-se a oportunidade de 

alocação de fundos comunitários do Portugal 2020 ao Projeto SATU na sua extensão até ao Cacém (…). Não se 

encontrando reunidas (…) condições para uma imediata candidatura do Sistema, torna-se inviável dar continuidade 

ao Projeto nos termos em que tem funcionado até à data (…).  

Em 20 de abril a Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por unanimidade aprovar a dissolução 

da SATU-Oeiras e a subsequente liquidação do respetivo património, nos termos e condições da 

referida proposta de deliberação n.º 233/2015. 

Em 23 de abril, também a Assembleia Geral da empresa confirmou e deliberou a dissolução da 

empresa SATU-Oeiras, tendo em vista o imediato início da fase de liquidação, tendo sido encerrada 

a operação de transporte no dia 31 de maio de 2015 e estabelecidas ainda as seguintes principais 

condições entre os sócios: 

 Transferência da titularidade para o Município de Oeiras de todas as 

infraestruturas, equipamentos fixos e circulantes por 1€ e dos inventários por igual 

montante; 

 Revogação dos acordos parassociais; 

 Confirmação pelos sócios de que não têm nenhum valor a receber quer da 

empresa quer entre eles, abdicando o sócio privado dos créditos sobre a empresa 

local. 

 Nomeação de um liquidatário; 

Os fundamentos invocados nas deliberações de dissolução, designadamente a insuficiência de 

financiamento – que determinou a não realização dos investimentos projetados e o incumprimento 

de compromissos financeiros perante o acionista privado – e a perda de mais de metade do capital 

social ocorrida em 2014 por via do reconhecimento de imparidades dos ativos, vêm justamente 

evidenciar o acerto das observações de auditoria que conduziram à formulação de um juízo global de 

auditoria desfavorável, nomeadamente quanto à existência de incertezas relevantes sobre a 
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capacidade da empresa prosseguir em continuidade, as quais deveriam ter sido equacionadas pela 

empresa e acionistas e divulgadas nas demonstrações financeiras, e quanto à necessidade de avaliar e 

mensurar imparidades relativamente aos ativos relacionados com o SATU (cfr. pontos 8. e 9.).  

Pelo que ficam assim prejudicados os argumentos apresentados em sede de contraditório pelo 

PCMO e pelos responsáveis da SATU-Oeiras quanto à alegada inexistência de indicações de não 

continuidade das operações em momento anterior ao requerimento da dissolução administrativa da 

empresa ou à invocada inutilidade de averiguação de imparidades sobre os respetivos ativos tangíveis 

nos exercícios de 200 a 2012. 

Além dos aspetos referidos, a deliberação de dissolução da empresa torna também mais prementes 

as preocupações já expressas no relato de auditoria sujeito a contraditório, quanto às 

responsabilidades e encargos financeiros a que o MO fica exposto, justificando-se plenamente o 

juízo de censura formulado aos responsáveis pela apresentação e aprovação das propostas que 

antecederam a constituição da empresa local SATU-Oeiras, sem que estabelecessem adequadas 

cláusulas de salvaguarda do interesse público no contrato de sociedade, nos estatutos ou nos acordos 

parassociais celebrados. 

É certo que no âmbito da deliberação da Assembleia Geral, se alcançou um acordo entre os 

acionistas da empresa, por via do qual o acionista privado declara não ter quaisquer valores a receber 

quer da empresa, quer do município e que os créditos do acionista sobre a empresa constituem o 

essencial dos passivos desta última. Mas é também por via do mesmo acordo que se estabelece a 

“Transferência da titularidade de todas as infraestruturas e equipamentos fixos e circulantes“ pelo valor de 1€ 

para o município.  

Na realidade, é o próprio Município de Oeiras que, em sede de impugnação do já identificado 

despacho exarado pela Ministra de Estado e das Finanças, em 29 de agosto de 2014, alega que a 

dissolução da empresa comportará graves prejuízos para o interesse público, como sejam “os custos de 

desativação e eventual desmantelamento do sistema SATU, que recairão na esfera da despesa pública”. 

A ausência de ativos da empresa local para fazer face aos encargos decorrentes de uma eventual 

operação de desmantelamento da infraestrutura e equipamentos de transporte é, assim, relevante 

para o município do ponto de vista financeiro, pelo que lhe caberá estudar e encontrar soluções para 

estes bens e, no âmbito da preparação das respetivas contas individuais e consolidadas, dar correta 

expressão de acordo com os critérios contabilísticos aplicáveis, quanto ao reconhecimento, 
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mensuração, apresentação e divulgação de responsabilidades presentes e futuras que a este título 

sejam antecipadas. 

O desmantelamento e remoção das infraestruturas de transporte e equipamentos circulantes poderão 

envolver elevados encargos financeiros, tal como sucedeu com o mono-rail de Sidney, com 3,6 Km de 

extensão de linha que, nos termos expressos em reuniões da CMO, terá servido de inspiração ao 

projeto SATU, e cujo encargo de desmantelamento foi superior a 11 milhões de dólares 

australianos1. 

Está assim por provar que tenha fundamento a asserção do PCMO, proferida na 4ª Sessão 

Extraordinária da Assembleia Municipal de Oeiras, realizada em 20 de abril de 2015, em que foi 

apreciada e deliberada a dissolução da SATU-Oeiras, quando alega que, no contexto da referida 

dissolução “(…) a Câmara não vai despender um euro contrariamente a muitos outros sistemas que hoje consomem 

do erário público milhões”.  

Ainda na mesma sessão extraordinária da assembleia municipal é declarado pelo PCMO que “É claro 

que o sistema [de transporte], comigo, não tem como funcionar sem empresa, o sistrema está encerrado e é simples: o 

material circulante ficará parado, a infraestrutura está lá e quando houver uma solução e essa solução, enquanto eu for 

Presidente, terá que ser consensual. Se nunca chegarmos a um consenso fica lá”. 

Com efeito, não se antevendo financiamento para o prosseguimento das atividades de transporte 

através do SATU, que entretanto cessou a operação em 31 de maio de 2015, e não sendo dado 

célere destino às respetivas infraestruturas, material circulante e respetivos inventários, então 

rapidamente se deteriorarão e degradarão, pelo que, por razões ambientais, se tornará necessária a 

sua manutenção ou, em alternativa, o seu desmantelamento. 

O que coloca claramente o problema do seu custo e impacto financeiro nas contas individuais do 

município mas também nas contas consolidadas do grupo municipal. 

                                                 
1
(cfr:http://www.constructionindustrynews.net/storyview.asp?storyID=801819582&section=Industry+Report&sectionsource=s2

418&aspdsc=yes). 

 

http://www.constructionindustrynews.net/storyview.asp?storyID=801819582&section=Industry+Report&sectionsource=s2418&aspdsc=yes
http://www.constructionindustrynews.net/storyview.asp?storyID=801819582&section=Industry+Report&sectionsource=s2418&aspdsc=yes


  

 

Tribunal de Contas  
   

 

   
Página 17 

 
  

M
o
d

. 
T

C
  

1
9

9
9

.0
0

1
 

OBSERVAÇÃO 2: 

FUNDAMENTAÇÃO PRÉVIA DO PROJETO SATU (Cfr. Ponto 5.) 

FACTOS E SUA APRECIAÇÃO 

2.1. A constituição da SATU-Oeiras e a decisão de execução do projeto de transporte SATU - 

Sistema Automático de Transporte Urbano não foram precedidos de estudos de procura que 

suportassem a análise da viabilidade do investimento, nem tão pouco foram objeto de 

adequada avaliação prévia com o propósito de ser demonstrado se o projeto corresponde ou 

não à melhor opção para responder a necessidades de transporte coletivo no concelho, 

nomeadamente, no que respeita à articulação do levantamento de infraestruturas de 

transportes existentes com o diagnóstico das necessidades de transporte sentidas; 

2.2. Os termos da parceria estabelecida com a TD, S.A. para execução do projeto de transporte 

SATU não se adequam ao objetivo estabelecido pela Câmara Municipal de Oeiras (CMO) de, 

no quadro das orientações da política de transportes consagrada no Plano Regional de 

Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML), assegurar a 

ligação entre as linhas férreas Lisboa-Cascais/Lisboa-Sintra, uma vez que por via dos acordos 

estabelecidos apenas se previu a execução da ligação Paço d’Arcos a Lagoas Park e definiram 

os termos do respetivo financiamento. 

2.3. A constituição da parceria não obedeceu a um processo concorrencial de seleção do parceiro 

privado e baseou-se em pressupostos operacionais e financeiros que não se verificaram. 

JUÍZO DE AUDITORIA 

2.4. Em face do exposto, emite-se um juízo de censura aos responsáveis pela apresentação e 

aprovação das propostas que antecederam a constituição da empresa local SATU-Oeiras, 

vertidos nos documentos de suporte à decisão de constituição da empresa e demais 

instrumentos jurídicos que conformam a relação societária, vertidos na proposta de protocolo 

de acordo preliminar, no projeto de acordo parassocial preliminar e de estatutos da empresa 

(Isaltino Afonso Morais, Presidente da Câmara Municipal de Oeiras e os Vereadores 

identificados no Anexo IX, então em funções), sem que dispusessem de elementos que 

demonstrassem que a parceria estabelecida correspondia à melhor opção para responder a 

necessidades de transporte coletivo no concelho, de que o projeto SATU era viável e que 

estariam disponíveis adequados meios de financiamento. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Página 18 

 
  

OBSERVAÇÃO 3: 

PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS (Cfr. Ponto 7.1.) 

FACTOS E SUA APRECIAÇÃO 

3.1. Na sequência da incorreta contabilização de um pagamento no montante de € 1 235 044,62 

respeitante a uma amortização do capital relativo a prestações acessórias realizada no exercício 

de 2005, o saldo contabilístico apresentado em «outros instrumentos de capital próprio» 

encontra-se, nos exercícios de 2008 a 2012, sobreavaliado no referido montante de 

€ 1 235 044,62, o saldo contabilístico apresentado em «outras contas a pagar - Credores por 

acréscimos de gastos» encontra-se subavaliado em cada um dos 5 referidos anos em, 

respetivamente, € 965 175,80 (2008), € 896 457,48 (2009), € 846 008,06 (2010), € 788 994,11 

(2011) e € 737 023,55 (2012) e o resultado líquido do exercício e de exercícios anteriores 

encontra-se globalmente subavaliado, em cada um dos mesmo 5 exercícios em, 

respetivamente, € 269 868,82 (2008), € 338 587,14 (2009), € 389 036,56 (2010), € 446 050,51 

(2011) e € 498 021,07 (2012). 

3.2. Nos exercícios em apreço (2008 – 2012) a SATU-Oeiras não se encontrava em posição de 

evitar, em qualquer circunstância, a ocorrência de um exfluxo de recursos monetários para o 

acionista TD, S.A. na sequência das prestações acessórias realizadas, pelo que, nos termos 

indicados, a obrigação de pagamento das prestações acessórias constituía, no período 

assinalado, um passivo financeiro da empresa local.  

3.3. A apresentação do referido instrumento financeiro enquanto instrumento de capital próprio, 

assim expresso em balanço e na demonstração das alterações no capital próprio e divulgado 

no respetivo anexo às demonstrações financeiras, nos exercícios de 2008 a 2012, mostra-se 

desconforme às normas contabilísticas aplicáveis, nomeadamente à NCRF 27 e à IAS 32 que 

lhe está subjacente.  

3.4. Nesta medida, a 31 de dezembro dos anos 2008 a 2012 os capitais próprios da empresa 

encontram-se sobreavaliados em € 19 719 895,70 (€ 20 954 940,32 - € 1 235 044,62)2 e os 

passivos de natureza não corrente subavaliados em igual montante. 

                                                 
2
  Conforme resulta dos exames de auditoria realizados, o montante de € 20 954 940,32 corresponde ao saldo 

reconhecido como «Outros instrumentos de capital próprio» nas demonstrações financeiras de 2008 a 2012, tendo os 
acionistas reconhecido que do referido saldo em dívida se encontra pago o montante de € 1 235 044,62. 
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3.5. A materialidade subjacente à distorção identificada afeta com significado os respetivos relatos 

financeiros, pelo que se conclui que estes não proporcionam uma imagem verdadeira nem 

apropriada da posição financeira da SATU-Oeiras. 

3.6. Observa-se a adoção de critérios distintos de reconhecimento, apresentação e divulgação de 

obrigações de pagamento de capital e de obrigações de pagamento de juros de prestações 

acessórias, que têm os mesmos pressupostos de liquidação. A classificação das obrigações de 

pagamento de capital enquanto instrumento de capital próprio e das obrigações de pagamento 

de juros enquanto passivo financeiro constitui um impedimento à comparabilidade das 

asserções financeiras, constituindo esta última uma característica qualitativa fundamental das 

demonstrações financeiras. 

JUÍZO DE AUDITORIA 

3.7. Em resultado da omissão de passivos no montante de € 19 719 895,70, verificada em cada um 

dos exercícios compreendidos no período de 2008 a 2012, respeitantes à obrigação de 

realização de pagamentos a título de prestações acessórias, e igualmente em resultado da 

sobreavaliação dos capitais próprios no mesmo montante, emite-se um juízo de auditoria 

desfavorável sobre as demonstrações financeiras dos exercícios de 2008 a 2012, por não 

proporcionarem, em razão das distorções indicadas, uma imagem verdadeira nem apropriada 

dos capitais próprios, dos passivos e consequentemente da posição financeira da SATU-

Oeiras, em desconformidade com os requisitos da materialidade e da agregação previstos nas 

bases para a apresentação de demonstrações financeiras (BADF) do SNC, com os preceitos da 

informação financeira respeitantes à relevância, materialidade e substância sobre a forma 

previstos na Estrutura Conceptual do SNC e, ainda, com os critérios de reconhecimento, 

apresentação e divulgação dos instrumentos de capital próprio e dos passivos financeiros 

previstos nas BADF, nas normas contabilísticas de relato financeiro e no código de contas do 

SNC.  

3.8. Em resultado da incorreta contabilização de um pagamento respeitante a uma amortização do 

capital relativo a prestações acessórias realizada no exercício de 2005, no montante de 

€ 1 235 044,62, formula-se um juízo de auditoria desfavorável sobre o saldo contabilístico 

apresentado em «outros instrumentos de capital próprio», por se encontrar sobreavaliado, nos 

exercícios de 2008 a 2012, no referido montante de € 1 235 044,62, sobre o saldo 

contabilístico apresentado em «outras contas a pagar - Credores por acréscimos de gastos» por 

se encontrar subavaliado em cada um dos 5 referidos anos em, respetivamente, € 965 175,80 
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(2008), € 896 457,48 (2009), € 846 008,06 (2010), € 788 994,11 (2011) e € 737 023,55 (2012) e 

sobre o resultado líquido do exercício e de exercícios anteriores por se encontrar globalmente 

subavaliado, nos mesmo 5 exercícios em, respetivamente, € 269 868,82 (2008), € 338 587,14 

(2009), € 389 036,56 (2010), € 446 050,51 (2011) e € 498 021,07 (2012). A contabilização 

adotada mostra-se desconforme com os requisitos da materialidade e da agregação previstos 

nas bases para a apresentação de demonstrações financeiras (BADF) do SNC, com os 

preceitos da informação financeira respeitantes à relevância, materialidade e substância sobre a 

forma previstos na Estrutura Conceptual do SNC e, ainda, com os critérios de 

reconhecimento, apresentação e divulgação dos instrumentos de capital próprio e dos passivos 

financeiros previstos nas BADF, nas normas contabilísticas de relato financeiro e no código 

de código de contas do SNC 

RECOMENDAÇÃO 

Adequar nas demonstrações financeiras, nomeadamente nas quantias comparativas para os períodos 

anteriores, o reconhecimento, apresentação e divulgação das prestações acessórias de capital em 

função da respetiva substância e realidade económica, de modo a tornar o relato financeiro 

conforme às normas contabilísticas aplicáveis, melhorar a sua fiabilidade e comparabilidade e 

garantir a respetiva neutralidade. 

OBSERVAÇÃO 4: 

CONTRATOS DE SUPRIMENTO (Cfr. Ponto 7.2.) 

FACTOS E SUA APRECIAÇÃO 

4.1. A classificação em balanço dos saldos de natureza credora decorrentes dos contratos de 

suprimento como passivos não exigíveis a curto prazo mas com amortização de capital 

exigível até 12 meses após o fim do período de relato financeiro, mostra-se desconforme às 

normas contabilísticas aplicáveis. 

4.2. A materialidade subjacente à distorção identificada (€ 1 227 129,58 a 31 de dezembro de 2008, 

€ 1 850 000 a 31 de dezembro dos exercícios de 2009 a 2011 e € 1 810 035,48 a 31.12.2012) 

afeta com significado o relato financeiro dos exercícios de 2009 a 2012, pelo que as 

incorreções apuradas são suscetíveis de influenciar a leitura das demonstrações financeiras e a 

eventual tomada de decisões dos respetivos utentes. 
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4.3. Nestes termos, conclui-se que as demonstrações financeiras nos exercícios de 2008 a 2012 não 

proporcionam uma imagem verdadeira nem apropriada dos passivos e consequentemente da 

posição financeira da SATU-Oeiras. 

4.4. Com a celebração dos contratos de suprimento, em 19.01.2007 e 08.01.2008, no montante 

global de M€ 2,4, os responsáveis da SATU-Oeiras incumpriram o disposto no n.º 3 do artigo 

32.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, em vigor à data dos factos. 

4.5. Os responsáveis da empresa local, a respeito da revisão da taxa de juro levada a cabo pela TD, 

S.A. relativa a contratos de suprimento, aceitaram e reconheceram contabilisticamente gastos 

financeiros, entre os exercícios de 2004 e 2012, no montante global de € 666 493,60, sem ter 

assegurado que tais gastos correspondem a um encargo da SATU-Oeiras e que tenham sido 

formados nas condições contratualmente estabelecidas. 

JUÍZO DE AUDITORIA 

4.6. É emitido um juízo de auditoria desfavorável sobre as demonstrações financeiras dos 

exercícios de 2009 a 2012, por não proporcionarem uma imagem verdadeira nem apropriada 

dos passivos e consequentemente da posição financeira da SATU-Oeiras, em resultado da 

classificação de contratos de suprimento como passivos de natureza não corrente, em 

montante superior a M€ 1,8, cuja liquidação é exigível no período de relato financeiro em 

causa ou em períodos de relato financeiro anteriores, em desconformidade com os requisitos 

de apresentação estabelecidos por via da Norma Contabilística de Relato Financeiro 1 

(exercícios de 2010 a 2012) e das notas explicativas ao balanço, constantes do Plano Oficial de 

Contabilidade (exercício de 2009).  

4.7. É emitido um juízo de censura pública aos responsáveis Maria de Fátima do Rosário 

Alves de Azambuja Fonseca de Almeida Azevedo (presidente do CA) e António Manuel 

Pires Carreto (vogal) e por Miguel da Silva Cavaco Ferreira da Costa (presidente do CA) 

e Vasco Manuel Macieira Durão (na qualidade de mandatário da SATU-Oeiras constituído 

por procuração outorgada em 21 de dezembro de 2001), pela celebração de contratos de 

suprimento, em 19.01.2007 e 08.01.2008, no montante global de M€ 2,4, em violação do 

disposto no n.º 3 do artigo 32.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, que vedava a 

concessão de empréstimos das entidades participadas às empresas do sector empresarial local.  

4.8. É objeto de juízo de censura pública a conduta dos responsáveis da empresa local que 

aprovaram e celebraram contratos de suprimento, Maria de Fátima Rosário Alves de 
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Azambuja Fonseca de Almeida Azevedo, António Manuel Pires Carreto, Helena Niza 

Galhardas Messias, Miguel da Silva Cavaco Ferreira da Costa e Vasco Manuel 

Macieira Durão, no montante de M€ 4,27, sem que tais contratos estabeleçam mecanismos 

adequados que permitam aos gestores públicos conferir a conformidade dos encargos 

financeiros daí decorrentes e sem que esteja previsto o dever de o acionista privado 

demonstrar comprovadamente perante a empresa local que tais encargos respeitam 

efetivamente aos termos contratualmente assumidos.  

4.9. São igualmente objeto de juízo de censura pública os responsáveis Miguel da Silva 

Cavaco Ferreira da Costa (presidente do CA desde 23.03.2007), Maria de Fátima do 

Rosário Alves de Azambuja Fonseca de Almeida Azevedo (vogal do CA até 15.05.2012), 

Helena Maria Niza Galhardas Messias (vogal do CA até 15.05.2012), Maria de Lurdes 

Carvalho Vaz (vogal do CA desde 16.05.2012) e Vasco Manuel Macieira Durão (vogal do 

CA desde 16.05.2012) pela aceitação e o reconhecimento contabilístico de encargos com juros 

dos contratos de suprimento, no montante de € 666 493,60, sem que estivesse comprovada a 

conformidade de tais gastos com as condições contratualmente estabelecidas.  

4.10. Não é emitido um juízo de auditoria sobre o reconhecimento e correção contabilística do 

referido montante de € 666 493,60, uma vez que não foram obtidas evidências que constituam 

uma base de apreciação aceitável e segura de que os encargos em causa correspondem aos 

compromissos financeiros de pagamento de juros efetivamente contratados. 

RECOMENDAÇÕES 

- Adequar a classificação dos passivos expressos nas demonstrações financeiras, 

nomeadamente nas quantias comparativas para os períodos anteriores, tendo em conta a 

exigibilidade de liquidação dos montantes em dívida face às condições contratualmente 

estabelecidas de modo a evitar a distorção das demonstrações financeiras e a imagem 

inapropriada que refletem acerca da liquidez da empresa. 

- Promover, se necessário, a regularização dos juros pagos no âmbito dos contratos de 

suprimento, adequando-os à taxa de juro contratualmente estabelecida. 
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OBSERVAÇÃO 5: 

TRANSFERÊNCIAS A TÍTULO DE EQUILÍBRIO DE CONTAS (Cfr. Ponto 7.4.) 

FACTOS E SUA APRECIAÇÃO 

5.1. Os desequilíbrios de contas da SATU-Oeiras, apurados por aplicação dos critérios 

estabelecidos no artigo 31.º do RJSEL, para os anos de 2007 a 2011, e no artigo 40.º da LAEL 

para o exercício de 2012, foram sistemáticos ao longo dos 6 exercícios económicos e, nesse 

período, totalizaram cerca de M€ 20. 

5.2. O acionista privado foi o único a realizar transferências financeiras para a empresa local a 

título de reequilíbrio de contas (2007 a 2012), no montante global de M€ 6,6. 

Consequentemente, a parcela de desequilíbrio de resultados não compensada por 

transferências financeiras a cargo dos sócios ascende ao montante global acumulado de M€ 

13,3. 

5.3. As transferências realizadas pelo acionista privado a título de equilíbrio de contas dos anos de 

2007 a 2011 foram inferiores em M€ 3,1 face ao montante de transferências a que aquele sócio 

se encontrava obrigado nos termos no artigo 31.º do RJSEL. Tal insuficiência decorre da 

incorreta consideração, para efeitos do cálculo do equilíbrio de contas, dos resultados líquidos 

do exercício, ao invés da consideração dos resultados operacionais para os anos de 2007 a 

2011 (resultado antes de impostos para o exercício de 2012) e da não relevação, para o mesmo 

cálculo, da parcela correspondente aos juros relativos às prestações acessórias. 

5.4. O MO não incluiu a SATU-Oeiras no perímetro das entidades relevantes para o cálculo dos 

limites de endividamento relativos ao exercício de 2011, em desconformidade com a alínea b) 

do n.º 2 do artigo 36.º da LFL e n.º 1 do artigo 32º do RJSEL e, nessa medida, não refletiu a 

ultrapassagem, em € 1 109 224, do correspondente limite legal.  

5.5. O endividamento líquido da SATU-Oeiras para os anos de 2008 a 2010 e 2012 foi apurado 

com desconsideração do capital em dívida relativo às prestações acessórias. O referido capital 

configura um passivo da empresa e, nessa medida, releva para o cálculo do endividamento 

líquido nos termos do n.º 1 do artigo 32º do RJSEL e da al. b) do n.º 2 do artigo 36.º da LFL. 

5.6. O MO não relevou no cálculo dos limites legais de endividamento e de empréstimos de médio 

e longo prazo, o montante dos financiamentos concedidos pela TD, SA, a título de 
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adiantamentos por conta do equilíbrio de contas, os quais configuram um empréstimo à 

sociedade. 

OBSERVAÇÃO 6: 

OUTROS FINANCIAMENTOS OBTIDOS A RESPEITO DO EQUILÍBRIO DE CONTAS (Cfr. Ponto 7.5.) 

FACTOS E SUA APRECIAÇÃO 

6.1. Entre os anos de 2009 e 2012, o acionista privado financiou a SATU-Oeiras em M€ 4,7, a 

título de adiantamentos por conta de transferências financeiras a realizar para equilíbrio de 

contas, em face das necessidades imediatas de tesouraria manifestadas pela empresa local, 

tendo tal montante sido objeto de amortizações parciais no montante aproximado de M€ 3,4.  

6.2. As operações de financiamento em referência encontram-se unicamente documentadas por 

comprovativos bancários dos movimentos monetários ocorridos, pelo que, nestes termos, não 

foi dado adequado cumprimento à obrigação de adequada documentação da escrituração 

contabilística, determinada pelo artigo 40.º do Código Comercial, com a redação dada pelo 

DL n.º 76-A/2006, de 29 de março. 

6.3. As operações em causa são subsumíveis a um empréstimo do sócio à sociedade, ou seja, a um 

contrato de suprimento, previsto e regulado nos termos dos artigos 243º e seguintes do CSC e 

mostram-se contrárias à interdição então vigente, relativa ao financiamento das empresas do 

setor local por recurso a empréstimos concedidos pelas entidades participantes, prevista no 

n.º 3 do artigo 32.º do RJSEL. 

6.4. Da factualidade apurada resulta que a apresentação das operações de financiamento nas 

demonstrações financeiras não reflete adequadamente a natureza financeira que lhes está 

subjacente, ou seja, a natureza de passivo constituído, uma vez que os financiamentos em 

causa estão apresentados em balanço enquanto capitais próprios. Consequentemente, a 31 de 

dezembro dos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, a situação líquida da empresa encontra-se 

sobreavaliada e os passivos subavaliados nas correspondentes demonstrações financeiras em, 

respetivamente, M€ 0,695, M€ 0,865, M€ 1,19 e M€ 1,265. 

6.5. Os documentos de prestação de contas respeitantes aos referidos anos não apresentam, nesta 

medida, uma imagem verdadeira nem apropriada sobre a operação de financiamento em 
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apreço, designadamente quanto aos elementos relacionados com a mensuração da posição 

financeira no balanço, relativa a capitais próprios e passivo. 

JUÍZO DE AUDITORIA 

6.6. As demonstrações financeiras dos exercícios de 2009 a 2012 são objeto de um juízo de 

auditoria desfavorável, por não proporcionarem uma imagem verdadeira nem apropriada da 

situação líquida e passivos e, consequentemente, da posição financeira da SATU-Oeiras, em 

resultado da classificação de operações de financiamento com obrigação de liquidação, em 

montante acumulado superior a M€ 4,7, em desconformidade com os requisitos da 

materialidade e da agregação previstos nas bases para a apresentação de demonstrações 

financeiras (BADF) do SNC, com os preceitos da informação financeira respeitantes à 

relevância, materialidade e substância sobre a forma previstos na Estrutura Conceptual do 

SNC e, ainda, com os critérios de reconhecimento, apresentação e divulgação dos 

instrumentos de capital próprio e dos passivos financeiros previstos nas BADF, nas normas 

contabilísticas de relato financeiro e no código de código de contas do SNC. Os capitais 

próprios encontram-se sobreavaliados e os passivos subavaliados em M€ 0,695, em 

31.12.2009, M€ 0,865, em 31.12.2010, M€ 1,19 em 31.12.2011 e M€ 1,265 em 31.12.2012. 

6.7. Face ao juízo de auditoria antecedente, são objeto de um juízo de censura pública os 

responsáveis pela preparação e apresentação das demonstrações financeiras da empresa local 

respeitantes ao período de 2009 a 2012, Miguel da Silva Cavaco Ferreira da Costa 

(presidente do CA desde 23.03.2007), Maria de Fátima do Rosário Alves de Azambuja 

Fonseca de Almeida Azevedo (vogal do CA até 15.05.2012), Helena Maria Niza 

Galhardas Messias (vogal do CA até 15.05.2012), Maria de Lurdes Carvalho Vaz (vogal 

do CA desde 16.05.2012) e Vasco Manuel Macieira Durão (vogal do CA desde16.05.2012). 

6.8. São igualmente objeto de um juízo de censura pública os responsáveis pela preparação e 

apresentação das demonstrações financeiras da empresa local respeitantes ao período de 2009 

a 2012, Miguel da Silva Cavaco Ferreira da Costa (presidente do CA desde 23.03.2007), 

Maria de Fátima do Rosário Alves de Azambuja Fonseca de Almeida Azevedo (vogal 

do CA até 15.05.2012), Helena Maria Niza Galhardas Messias (vogal do CA até 

15.05.2012), Maria de Lurdes Carvalho Vaz (vogal do CA desde 16.05.2012) e Vasco 

Manuel Macieira Durão (vogal do CA desde16.05.2012), por não terem assegurado a 

adequada documentação da escrituração contabilística de operações de financiamento, 
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conforme previsto no artigo 40.º do Código Comercial, com a redação dada pelo DL n.º 76-

A/2006, de 29 de março. 

6.9. Por último, é emitido um juízo de censura pública aos responsáveis da SATU-Oeiras 

Miguel da Silva Cavaco Ferreira da Costa (presidente do CA desde 23.03.2007), Maria de 

Fátima do Rosário Alves de Azambuja Fonseca de Almeida Azevedo (vogal do CA até 

15.05.2012), Helena Maria Niza Galhardas Messias (vogal do CA até 15.05.2012), Maria 

de Lurdes Carvalho Vaz (vogal do CA desde 16.05.2012) e Vasco Manuel Macieira Durão 

que, estando cientes da proibição prevista no n.º 3 do artigo 32.º do RJSEL quanto ao 

financiamento das empresas do setor local por recurso a empréstimos concedidos pelas 

entidades participantes, tenham procurado obter os mesmos efeitos jurídicos e financeiros 

expressamente proibidos pelo RJSEL, com operações de financiamento no montante de 

€ 4 355 000, a pretexto do equilíbrio de contas previsto no art.º 31.º do RJSEL. 

RECOMENDAÇÕES 

- Cumprimento do preceituado no artigo 40.º do Código Comercial, com a redação dada 

pelo DL n.º 76-A/2006, de 29 de março, no que se refere à adequada documentação da 

escrituração contabilística de operações de financiamento; 

- Adequar o reconhecimento, apresentação e divulgação nas demonstrações financeiras, 

nomeadamente nas quantias comparativas para os períodos anteriores, dos financiamentos 

com exigibilidade de reembolso, obtidos a título de equilíbrio de contas, em função da 

respetiva substância e realidade económica, de modo a tornar o relato financeiro conforme 

às normas contabilísticas aplicáveis, melhorar a sua fiabilidade, comparabilidade e garantir a 

respetiva neutralidade. 

OBSERVAÇÃO 7: 

SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA (Cfr. Ponto 8.) 

FACTOS E SUA APRECIAÇÃO (EXERCÍCIOS 2008 A 2012) 

7.1. É manifesta a incapacidade da empresa local em gerar recursos financeiros próprios relevantes 

no âmbito das atividades operacionais e de investimento e de captar recursos alheios que 
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financiem os investimentos projetados, tendo sido esta uma condição determinante na 

deliberação de dissolução da SATU-Oeiras tomada em 2015 pelos respetivos sócios.  

7.2. A SATU-Oeiras encontra-se numa situação financeira fortemente desequilibrada marcada pelo 

excessivo peso do endividamento na estrutura de capitais. 

7.3. A empresa não tem autonomia financeira, estando o financiamento das operações assegurado, 

no essencial, por recurso a financiamentos com origem num único credor, o acionista privado. 

7.4. A posição financeira da empresa, tal como apresentada através do rácio de solvabilidade, é 

consistente com a situação financeira reconhecida em entidades insolventes, isto é, com 

passivos claramente superiores aos ativos. 

7.5. Os prejuízos acumulados (M€ 25,9) são, a 31 de dezembro de 2012, superiores ao 

investimento total realizado no SATU, financiado por prestações acessórias da TD, S.A. 

7.6. A empresa está, desde a sua constituição, subcapitalizada face às exigências financeiras 

resultantes do respetivo objeto social.  

7.7. A resposta a tal subcapitalização foi essencialmente obtida por recurso a financiamento por 

prestações acessórias, as quais se revelam imprestáveis ao combate quer da insuficiência quer 

da perda grave do capital social. 

7.8. O órgão de gestão não avaliou se os ativos fixos objeto de financiamento por prestações 

acessórias se encontram em imparidade, não reconheceu a este título quaisquer perdas por 

imparidade e não considerou as indicações existentes de que a quantia escriturada de tais 

ativos possa ser superior à respetiva quantia recuperável, conforme determinado na NCRF 12. 

7.9. Os Passivos ascendem a cerca de M€ 33 e são fundamentalmente compostos por 

financiamentos do acionista privado a título de prestações acessórias, contratos de suprimento 

e outros financiamentos e correspondentes juros. 

7.10. Os fluxos de caixa gerados pelas atividades operacionais são sistemática e acentuadamente 

negativos. 

7.11. Os resultados económicos obtidos com a exploração do sistema de transporte, são 

inexpressivos no contexto da empresa ao longo do período em análise. 
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7.12. Entre 2008 e 2012, o número médio de passageiros transportados por dia é de 551, 

correspondendo a 1,5 passageiros por percurso do SATU, ou seja, pouco mais de 1% do total 

da capacidade de cada carruagem. 

JUÍZO DE AUDITORIA 

7.13. Considerando que o órgão de gestão, em desconformidade com o determinado na NCRF 12, 

não considerou as indicações de existência de imparidade sobre os ativos fixos objeto de 

financiamento por prestações acessórias, os quais, a 31 de dezembro de 2012, apresentam um 

valor líquido contabilístico de € 14 289 182,68, e que, consequentemente, não estimou e não 

reconheceu contabilisticamente a respetiva quantia recuperável, não é possível a emissão de 

um juízo de auditoria sobre a mensuração de tais ativos, uma vez que, pelas razões 

indicadas, não foram obtidas evidências de auditoria que constituam uma base de apreciação 

aceitável e segura de que a quantia escriturada dos ativos em referência seja igual ou inferior à 

respetiva quantia recuperável. 

7.14. Pelo exposto, são objeto de um juízo de censura os responsáveis pela preparação e 

apresentação das demonstrações financeiras da empresa local respeitantes ao período de 2008 

a 2012, Miguel da Silva Cavaco Ferreira da Costa (presidente do CA desde 23.03.2007), 

Maria de Fátima do Rosário Alves de Azambuja Fonseca de Almeida Azevedo (vogal 

do CA até 15.05.2012), Helena Maria Niza Galhardas Messias (vogal do CA até 

15.05.2012), Maria de Lurdes Carvalho Vaz (vogal do CA desde 16.05.2012) e Vasco 

Manuel Macieira Durão (vogal do CA desde 16.05.2012). 

OBSERVAÇÃO 8: 

CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES (Cfr. Pontos 5., 6. e 9.) 

FACTOS E SUA APRECIAÇÃO 

8.1. A empresa local e os dois acionistas reconhecem a inviabilidade financeira do projeto objeto 

de contratualização financeira nos termos dos acordos parassociais, isto é, com o traçado 

limitado à 1ª e 2ª fases, entre a Estação dos Navegantes e a Estação de Lagoas Park, conforme 

decorre dos Mapas Económico-Financeiros Previsionais - Avaliação do Equilíbrio Plurianual 

de Resultados da Empresa SATU-Oeiras, E.M., S.A. – 2013.  
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8.2. A não execução do projeto de transporte tem como causa fundamental a indisponibilidade de 

financiamento, sendo este facto reconhecido pelos acionistas, pelo órgão executivo e pelo 

Revisor Oficial de Contas da SATU-Oeiras. 

8.3. O órgão executivo da SATU-Oeiras não dispunha de quaisquer garantias sobre a 

disponibilidade de financiamento quer da 2ª fase do projeto SATU quer da expansão 

equacionada na Avaliação do Equilíbrio Plurianual de Resultados da Empresa SATU-Oeiras, E.M., 

S.A., nem pelos Municípios de Oeiras e de Sintra, nem pelo acionista TD, S.A., nem por 

outras entidades privadas, nem tão pouco por fundos comunitários. 

8.4. O órgão de gestão não avaliou a capacidade da empresa prosseguir em continuidade, 

contrariando o estabelecido nas bases para a apresentação de demonstrações financeiras em 

referência no SNC (cfr. ponto 2.2).  

8.5. A ausência de garantias sobre a disponibilidade de financiamento acionista ou externo, aliada à 

incapacidade de libertação de recursos da empresa que possibilitassem o autofinanciamento 

dos investimentos perspetivados não foram objeto de divulgação nas demonstrações 

financeiras enquanto incertezas relevantes sobre a capacidade da empresa prosseguir em 

continuidade. A referida omissão representa uma desconformidade relevante com as bases 

para a apresentação de demonstrações financeiras, com a NCRF 1 e a NCRF 24. 

8.6. Em 20 de abril a Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por unanimidade aprovar a 

dissolução da SATU-Oeiras e a subsequente liquidação do respetivo património, nos termos e 

condições da proposta de deliberação da CMO n.º 233/2015. 

8.7. Em 23 de abril, também a Assembleia Geral da empresa confirmou e deliberou a dissolução 

da empresa SATU-Oeiras, tendo em vista o imediato início da fase de liquidação, tendo sido 

encerrada a operação de transporte no dia 31 de maio de 2015 e estabelecidas ainda as 

seguintes principais condições entre os sócios: 

 Transferência da titularidade para o Município de Oeiras de todas as infraestruturas, 

equipamentos fixos e circulantes por 1€ e dos inventários por igual montante; 

 Revogação dos acordos parassociais; 

 Confirmação pelos sócios de que não têm nenhum valor a receber quer da empresa quer 

entre eles, abdicando o sócio privado dos créditos sobre a empresa local. 

 Nomeação de um liquidatário; 
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8.8. A CMO antecipa prejuízos económicos, ambientais e encargos a suportar pelo município, 

emergentes da dissolução da empresa, destacando-se, entre estes, os encargos com a 

desativação e eventual desmantelamento do sistema de transporte. 

 

JUÍZO DE AUDITORIA 

8.9. Perante os eventuais prejuízos que o MO reconhece poder vir a suportar com a dissolução da 

SATU-Oeiras, decorrentes dos compromissos e obrigações assumidas pela autarquia nos 

termos contratualmente estabelecidos com o sócio privado, emite-se um juízo de censura 

aos responsáveis pela apresentação e aprovação das propostas que antecederam a constituição 

da empresa local SATU-Oeiras, vertidos nos documentos de suporte à decisão de constituição 

da empresa e demais instrumentos jurídicos que conformam a relação societária, vertidos na 

proposta de protocolo de acordo preliminar, no projeto de acordo parassocial preliminar e de 

estatutos da empresa (Isaltino Afonso Morais, Presidente da Câmara Municipal de Oeiras e 

os Vereadores identificados no Anexo IX, então em funções), sem que dispusessem de 

elementos que demonstrassem que o projeto SATU seria viável, que estariam disponíveis 

adequados meios de financiamento para a sua prossecução e que estabelecessem adequadas 

cláusulas de salvaguarda do interesse público em caso de dissolução da parceria. 

8.10. É emitido um juízo de auditoria desfavorável sobre a não divulgação nas demonstrações 

financeiras dos exercícios de 2008 a 2012, das incertezas materiais relacionadas com os 

acontecimentos e condições que geram dúvidas significativas acerca da capacidade da empresa 

de prosseguir em continuidade, em desconformidade com o disposto nas Bases para a 

Apresentação das Demonstrações Financeiras. 

8.11. Face à omissão nas demonstrações financeiras da divulgação relativa a dúvidas significativas 

acerca da capacidade da empresa de prosseguir em continuidade, são objeto de um juízo de 

censura pública os responsáveis pela preparação e apresentação das demonstrações 

financeiras da empresa local respeitantes ao período de 2008 a 2012, Miguel da Silva Cavaco 

Ferreira da Costa (presidente do CA desde 23.03.2007), Maria de Fátima do Rosário 

Alves de Azambuja Fonseca de Almeida Azevedo (vogal do CA até 15.05.2012), Helena 

Maria Niza Galhardas Messias (vogal do CA até 15.05.2012), Maria de Lurdes Carvalho 

Vaz (vogal do CA desde 16.05.2012) e Vasco Manuel Macieira Durão (vogal do CA desde 

16.05.2012). 
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RECOMENDAÇÕES 

 Ao órgão executivo da SATU-Oeiras 

Considerando as deliberações de dissolução e consequente liquidação do património da empresa, 

tomadas pela Assembleia Municipal de Oeiras e pela Assembleia Geral da SATU-Oeiras em, 

respetivamente, 20 e 23 de abril de 2015, deve o órgão de gestão da SATU-Oeiras assegurar que 

os documentos de prestação de contas subsequentes são preparados com o afastamento do 

pressuposto da continuidade, devendo esse facto ser adequadamente divulgado, juntamente com 

os fundamentos pelos quais as demonstrações financeiras foram preparadas, a razão pela qual a 

entidade é considerada como não estando em continuidade e a indicação do referencial 

contabilístico e dos critérios adotados de reconhecimento e mensuração dos elementos das 

demonstrações financeiras, conforme determinado nas Bases para a apresentação de 

demonstrações financeiras (BADF). 

 Ao órgão executivo do Município de Oeiras 

Na preparação do orçamento municipal e dos documentos de prestação de contas individuais e 

consolidadas, identifique, avalie e, se necessário, dê adequada expressão contabilística a eventuais 

obrigações decorrentes da extinção da SATU-Oeiras, em conformidade com o n.º 1 do artigo 

46º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFAL) e com o Plano Oficial de Contas das 

Autarquias Locais e em função das alternativas que venham a ser estudadas e adotadas para o 

Sistema Automático de Transporte. 
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2. SÍNTESE DAS RECOMENDAÇÕES 

Face às conclusões da auditoria, formulam-se as seguintes recomendações ao: 

Liquidatário da empresa local SATU-Oeiras: 

 RELATIVAMENTE ÀS PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS 

a) Adequar nas demonstrações financeiras, nomeadamente nas quantias comparativas para os períodos 

anteriores, o reconhecimento, apresentação e divulgação das prestações acessórias de capital em 

função da respetiva substância e realidade económica, de modo a tornar o relato financeiro conforme 

às normas contabilísticas aplicáveis, melhorar a sua fiabilidade e comparabilidade e garantir a 

respetiva neutralidade. 

 RELATIVAMENTE AOS CONTRATOS DE SUPRIMENTO 

b) Adequar a classificação dos passivos expressos nas demonstrações financeiras, 

nomeadamente nas quantias comparativas para os períodos anteriores, tendo em conta a 

exigibilidade de liquidação dos montantes em dívida face às condições contratualmente 

estabelecidas de modo a evitar a distorção das demonstrações financeiras e a imagem 

inapropriada acerca da liquidez da empresa. 

c) Promover, se necessário, a regularização dos juros pagos no âmbito dos contratos de 

suprimento, adequando-os à taxa de juro contratualmente estabelecida. 

 RELATIVAMENTE A OUTROS FINANCIAMENTOS OBTIDOS A RESPEITO DO EQUILÍBRIO DE CONTAS 

d) Cumprimento do preceituado no artigo 40.º do Código Comercial, com a redação dada pelo 

DL n.º 76-A/2006, de 29 de março, no que se refere à adequada documentação da 

escrituração contabilística de operações de financiamento; 

e) Adequar o reconhecimento, apresentação e divulgação nas demonstrações financeiras, 

nomeadamente nas quantias comparativas para os períodos anteriores, dos financiamentos 

com exigibilidade de reembolso, obtidos a título de equilíbrio de contas, em função da 

respetiva substância e realidade económica, de modo a tornar o relato financeiro conforme 

às normas contabilísticas aplicáveis, melhorar a sua fiabilidade, comparabilidade e garantir a 

respetiva neutralidade. 

 RELATIVAMENTE À CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES 
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f) Considerando as deliberações de dissolução e consequente liquidação do património da empresa, 

tomadas pela Assembleia Municipal de Oeiras e pela Assembleia Geral da SATU-Oeiras em, 

respetivamente, 20 e 23 de abril de 2015, deve o órgão de gestão da SATU-Oeiras assegurar que os 

documentos de prestação de contas subsequentes são preparados com o afastamento do pressuposto 

da continuidade, devendo esse facto ser adequadamente divulgado, juntamente com os fundamentos 

pelos quais as demonstrações financeiras foram preparadas, a razão pela qual a entidade é 

considerada como não estando em continuidade e a indicação do referencial contabilístico e dos 

critérios adotados de reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações financeiras, 

conforme determinado nas Bases para a apresentação de demonstrações financeiras (BADF). 

 

Órgão executivo do Município de Oeiras: 

g) Na preparação do orçamento municipal e dos documentos de prestação de contas 

individuais e consolidadas, identifique, avalie e, se necessário, dê adequada expressão 

contabilística a eventuais obrigações decorrentes da extinção da SATU-Oeiras, em 

conformidade com o n.º 1 do artigo 46º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFAL) e com 

o Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais e em função das alternativas que venham a 

ser estudadas e adotadas para o Sistema Automático de Transporte. 
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III – DESENVOLVIMENTO DO RELATÓRIO 

3. INTRODUÇÃO 

3.1. Natureza, âmbito e objetivos da auditoria 

No âmbito do Programa de Fiscalização da 2ª Secção do Tribunal de Contas (TC) foi realizada uma 

auditoria orientada à sustentabilidade financeira da empresa municipal SATU Oeiras – Sistema 

Automático de Transporte Urbano, EM, SA, com incidência sobre os exercícios de 2008 a 20123. 

A auditoria teve por propósito a emissão de um juízo global sobre a conformidade legal e a regularidade 

financeira e contabilística das operações relevantes para a condição de sustentabilidade financeira da 

empresa, pelo que a ação de fiscalização foi conduzida em função dos seguintes objetivos estratégicos: 

- Avaliar os fundamentos subjacentes à tomada de decisão de execução do projeto de 

transporte e o desempenho da autarquia quanto à preparação e avaliação prévia do 

projeto; 

- Apreciar a conformidade legal e a regularidade contabilística e financeira das operações 

relevantes para a condição económica e financeira da SATU-Oeiras; 

- Examinar a solidez financeira e o equilíbrio da estrutura de financiamento da SATU-

Oeiras; 

- Confirmar o efeito financeiro das operações em apreço no endividamento do Município 

de Oeiras. 

3.2. Metodologia 

A auditoria foi realizada de acordo com as metodologias de trabalho acolhidas pelo Tribunal de 

Contas no Regulamento da 2.ª Secção e no seu Manual de Auditoria e de Procedimentos. 

A ação foi desenvolvida nos termos do Plano Global de Auditoria, do programa de auditoria e dos 

despachos judiciais de auditoria proferidos pelo Juiz Relator.  

                                                 
3  As observações de auditoria incidiram igualmente sobre factos ocorridos em exercícios anteriores ao referido 

quinquénio, tendo em vista a adequada apreciação do projeto SATU e respetivo financiamento. Foram também 
apreciados factos subsequentes a 31.12.2012, classificados de relevantes para efeitos da emissão do juízo sobre a 
conformidade legal e a regularidade financeira e contabilística das operações determinantes para a condição de 
sustentabilidade financeira da empresa local. 
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A recolha de evidências de auditoria foi feita por recurso a procedimentos substantivos e de revisão 

analítica sobre asserções ou áreas específicas do relato financeiro da empresa local, qualificadas 

como relevantes para o âmbito da presente ação e para a emissão de um juízo global de auditoria 

sobre acontecimentos ou condições que, individual ou conjugadamente, sejam suscetíveis de afetar a 

sustentabilidade da empresa local. 

A este respeito, merecem destaque as seguintes diligências de auditoria: 

 Confirmação de saldos e de encargos anuais junto de bancos, acionistas e principais 

fornecedores; 

 Exame a reconciliações de saldos de natureza credora e devedora, identificados como 

relevantes no âmbito da auditoria; 

 Confirmação junto de bancos, advogados e assessoria jurídica, acionistas e principais 

fornecedores sobre a existência de quaisquer situações ou operações ativas ou 

passivas, efetuadas ou em curso, que representem para a entidade responsabilidades 

efetivas ou contingentes ou limitações ou ónus aos seus ativos; 

 Confirmação de disponibilidade de financiamento por parte de entidades reputadas 

pela empresa e pelos acionistas como indispensáveis à concretização de 

investimentos essenciais à prossecução do objeto social da empresa; 

 Indagação junto do representante da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas na 

certificação legal das contas da SATU-Oeiras, sobre procedimentos realizados e 

correspondentes conclusões acerca do desequilíbrio de contas da empresa local, da 

existência de incertezas materiais quanto à continuidade das operações, e ainda sobre 

a apresentação nas demonstrações financeiras de operações ou situações específicas. 

3.3. Limitações e condicionantes 

As conclusões de auditoria acerca da situação económica e financeira da SATU-Oeiras relativamente 

aos exercícios de 2008 a 2012, refletidas em especial no ponto 8 do presente relatório, encontram-se 

condicionadas pelas limitações de âmbito nas seguintes áreas, em consequência dos factos que 

igualmente se indicam. 

1. O órgão de gestão não avaliou a capacidade da empresa prosseguir em continuidade e não 

divulgou as incertezas materiais relacionadas com os acontecimentos e condições que geram 

dúvidas significativas acerca da existência de tal capacidade, como sejam: 
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 A posição líquida passiva da empresa; 

 A não concretização do financiamento dos investimentos previstos; 

 Incapacidade de cumprimento dos compromissos financeiros decorrentes dos 

acordos parassociais, quanto ao pagamento das prestações acessórias e dos 

correspondentes juros; 

 Incapacidade de cumprimento dos compromissos financeiros decorrentes dos 

contratos de financiamento celebrados, designadamente dos contratos de 

suprimento; 

 A ausência de rendibilidade adequada dos investimentos e consequente incapacidade 

de gerar fluxos de caixa operacionais positivos; 

 A verificação de condições que, nos termos do regime jurídico aplicável às empresas 

locais, determinam a respetiva dissolução obrigatória (cfr. art.º 62.º, Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto). 

2. O órgão de gestão não avaliou, com respeito aos períodos de relato financeiro do quinquénio 

2008 a 2012, se os ativos fixos objeto de financiamento por prestações acessórias se 

encontram em imparidade. Não reconheceu a este título quaisquer perdas por imparidade e 

também não considerou, entre outras, as seguintes indicações de que a quantia escriturada de 

tais ativos possa ser superior à respetiva quantia recuperável, conforme determinado na 

NCRF 12:   

a. A verificação de condições que, nos termos do regime jurídico aplicável às empresas 

locais, determinam a respetiva dissolução obrigatória (cfr. art.º 62.º, Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto); 

b. A evidência de que os benefícios económicos resultantes da exploração dos ativos 

são manifestamente inferiores aos expectáveis aquando da realização do 

investimento e previstos nos vários estudos económicos e financeiros relativos à 

empresa e ao sistema de transporte;  

c. Os influxos e exfluxos de caixa obtidos no passado e estimados para o futuro nos 

diversos estudos económicos e financeiros resultantes do uso continuado dos ativos 

em questão são manifestamente inferiores à respetiva valorização contabilística 

expressa nas demonstrações financeiras. 
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3. Os responsáveis da empresa não demonstraram e não dispõem de elementos que permitam 

demonstrar que os gastos suportados a título de juros decorrentes de contratos de 

suprimento estão conformes às obrigações contratualmente assumidas.  

Regista-se a recetividade e a colaboração prestada pelos membros do conselho de administração e 

colaboradores da SATU, pelos responsáveis e trabalhadores do Município de Oeiras, assim como 

dos responsáveis e colaboradores da Teixeira Duarte, Engenharia e Construções, SA, e demais 

entidades contactadas pelo Tribunal de Contas no contexto da presente auditoria. 

3.4. Contraditório 

No âmbito do exercício do direito de contraditório, consagrado nas normas constantes dos artigos 

13º e 87º, n.º 3, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, com a redação dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 

de agosto, os responsáveis identificados no quadro infra4 foram citados para, querendo, se 

pronunciarem sobre os factos insertos no Relato de Auditoria, nos termos dos Despachos Judiciais 

de Auditoria do Juiz Conselheiro Relator, que constam do Anexo I ao presente Relatório e que dele 

fazem parte integrante. 

  

                                                 
4 A relação de responsáveis consta igualmente do anexo IV ao presente relatório de auditoria. 
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QUADRO 1 – CONTRADITÓRIO 

 

De acordo com as normas constantes dos n.os 2 e 3 do artigo 13º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, 

com a redação dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de agosto, “É assegurado aos responsáveis (…) o direito de 

5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 9

SATU - OEIRAS

1 António Manuel Pires Carreto Administrador 2004-2007 - - - - - - - - - II-A

2 Mª Fátima Almeida Azevedo Presidente CA 2004-2007 - - √ - √ - √ √ √ II-B

3 Helena Maria Niza Galhardas Messias Administrador 2004-2011 - - √ - √ - √ √ √ II-C

4 Miguel Ferreira da Costa Presidente do CA 2009-2012 - - √ - √ - √ √ √ II-D

5 Mª Lurdes Carvalho Vaz Administrador 2012-2013 - - √ - √ - √ √ √ II-E

6 Vasco Manuel Macieira Durão Administrador 2012-2013 - - √ - √ - √ √ √ II-F

MO

7 Isaltino Morais Afonso Presidente CMO 2000-2002/2005-2012 √ - - - - - - - -

Presidente CMO 2002-2005 √ - - - - - - - -

Vereador 2000-2002 / 2005-2009 √ - - - - - - - -

9 José Eduardo Leitão Costa Vereador 2000-2009 √ - - - - - - - -

10 Emanuel Silva Martins Vereador 2000-2009 √ - - - - - - - -

11 Maria Cancela Costa Augusto Verador 2000-2009 √ - - - - - - - -

12 José Arménio Lopes Neno Vereador 2000-2005 √ - - - - - - - -

√ - - - - - - - -

- - - - - - - - - II-H

15 Luís Filipe Martins Pires Vereador 2000-2005

16 Arnaldo António Pereira Vereador 2000-2005 √ - - - - - - - - II-I

17 José David Justino Vereador 2000-2002

18 Alberto Pereira Martins Luz Vereador 2002-2003 - - - - - - - - - II-J

- - - - - - - - - II-K

√ - - - - - - - -

20 Rui Manuel Marques Sousa Soeiro Vereador 11.01.2001/2003-2009 √ - - - - - - - -

21 Ana Isabel Beca Dias da Costa Vereador 11.01.2001/2003-2005 √ - - - - - - - -

22 José Ferreira de Matos Vereador 2002-2005/2007-2008 √ - - - - - - - -

23 Jorge Manuel Barreto Xavier Vereador 2003-2008 √ - - - - - - - -

24 Mª Madalena Pereira Silva Castro Vereador 2005-2012 √ - - - - - - - -

Vereador 2005 √ - - - - - - - -

Vice-Presidente 2006-2012 √ - - - - - - - -

26 Elisabete Mª Rodrigues Oliveira Vereador 2005-2012 √ - - - - - - - -

27 Pedro Miguel Anjos Simões Vereador 2005-2009 √ - - - - - - - -

28 Carlos Alberto Rodrigues Oliveira Verador 2005-2011 √ - - - - - - - -

29 Alexandra Nunes Tavares de Moura Vereador 2006 √ - - - - - - - -

30 António Ricardo Costa Barros Vereador 2009-2012 √ - - - - - - - -

31 Luísa Maria Gentil Carrilho Vereador 2009-2011 √ - - - - - - - -

32 Ricardo Lino Rodrigues Vereador 2009-2011 √ - - - - - - - -

33 Ricardo Júlio Jesus Pinho Vereador 2010-2011 √ - - - - - - - -

34 Anabela Damásio Caetano Pedroso Vereador 2010-2011 √ - - - - - - - -

35 Jorge Manuel Quintela Jacob Vereador 2011-2012 √ - - - - - - - -

36 Ana Filipa Laborinho da Fonseca Vereador 2012 √ - - - - - - - -

37 Fernando Gabriel Dias Curto Vereador 2011-2012 - - - - - - - - - II-L

38 Marcos Cunha Perestrelo Vasconcelos Vereador 2011

39 Amílcar José Campos Vereador 2005-2011 - - - - - - - - - II-M

40 Isabel Maria Vasconcelos Salgado Vereador 2009 - - - - - - - - - II-N

41 Francisco Carreiro Nunes Vereador 2011 - - - - - - - - - II-O

MO - Institucional

42 Domingos Ferreira Pereira Santos Atual Presidente AM

- √ √ √ √ √ √ √ √ II-P

- - - - - - - - √ II-Q

ROC SATU

44 Mariquito Correia & Associados - - √ - √ - √ √ √ II-R

Teixeira Duarte SA

45 Pedro Teixeira Duarte Presidente do CA - - √ - √ √ √ √ √ II-S

MEF

- - - - - - - - √ II-T

- - - - - - - - √ II-U

SEDR

47 Pedro Correia Gonçalves Chefe do Gabinete - - - - - - - - √ II-V

SEITC

48 Carlos Lopes Chefe do Gabinete - - - - - - - - √ II-W

Não exerceu contraditório

EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO

ANEXOSResponsáveis Cargo/Função
Pontos do Relatório

Período

Jorge Manuel Bicó Costa Vereador 2000-200219

II-G

II-G

José Eugénio Tavares Salgado

Atual Presidente CM

Não exerceu o contraditório

Chefe do Gabinete

Paulo César Silva Vistas

25 Paulo César Silva Vistas

43

Cristina Sofia Dias46

Não exerceu contraditório

Não exerceu contraditório

Teresa Pais Zambujo8

14 Vereador 2000-2002
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serem ouvidos sobre os factos que lhes são imputados, a respetiva qualificação, o regime legal (…) e, ainda, que “A 

audição faz-se antes de o Tribunal formular juízos públicos de simples apreciação, censura ou condenação”. 

Nessa conformidade, foram citados os membros do conselho de administração da SATU-Oeiras e 

do órgão executivo do Município de Oeiras em funções à data em que os factos ocorreram e atuais 

Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, tendo, ainda, sido ouvida a Ministra de Estado e 

das Finanças, o Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, o Secretário 

de Estado do Desenvolvimento Regional, o Presidente do Conselho de Administração da Teixeira 

Duarte, SA, e o Revisor Oficial de Contas da empresa local.  

Dos 48 responsáveis citados, 44 exerceram o direito de contraditório sobre os factos, observações e 

juízos preliminares constantes do Relato de auditoria, conforme exposto no quadro supra. 

As alegações foram tidas em consideração na elaboração do presente Relatório, constando dos 

respetivos pontos, em letra itálico e de cor diferente, na íntegra ou de forma sucinta, consoante a 

pertinência. 

A fim de dar expressão plena ao contraditório, as respostas dos responsáveis são apresentadas 

integralmente no Anexo II do presente Relatório, nos termos do n.º 4 do artigo 13º da Lei n.º 

98/97, de 26 de agosto, com a redação dada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de agosto.  

FACTOS SUBSEQUENTES 

Após o termo do prazo para exercício do direito de contraditório, a SATU-Oeiras, EM, SA, remeteu 

ao Tribunal de Contas5 as atas das reuniões dos órgãos sociais da sociedade que aprovaram as 

seguintes deliberações6: 

                                                 
5  Em 1, 10 e 27 de abril de 2015, na sequência de pedido formulado, em 27 de março de 2015, à SATU-Oeiras. (Cfr. 

Anexo III)  
6
  A saber: 

i) Ata n.º 137 do CA, de 6 de novembro de 2014, que aprovou a realização de uma Assembleia-Geral 
Extraordinária para «análise do facto pendente de elaboração “Facto 1 – AP.76/20141103 – Dissolução” e do 
averbamento “OF.1 da AP.76/20141103 – Pendente de Dissolução Administrativa” inscritos na Certidão 
Permanente da Empresa»; 

ii) Ata n.º 139 do CA, de 2 de fevereiro de 2015, que deliberou «reconhecer nas contas do exercício de 2014 a 
perda por imparidade dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e inventário e, consequentemente, reconhecer, em 
proveitos, a totalidade do subsídio ao investimento» na sequência da análise à continuidade das 
operações/exploração da empresa SATU-Oeiras, EM, SA»; 

iii) Ata n.º 40 – reunião da Assembleia-Geral Extraordinária – de 22 de dezembro de 2014, que deliberou, na 
sequência dos factos descritos na ata n.º 137 do CA: A) fixar uma data limite para promover a suspensão da 
operação do Sistema e/ou a atividade da Empresa SATU-Oeiras, a ocorrer necessariamente durante 2015; B) 
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- Encerramento da exploração do Sistema SATU, até 31 de maio de 2015; 

- Assunção pelo acionista privado, Teixeira Duarte, SA, dos custos de exploração do Sistema até ao 

seu encerramento;  

- Dissolução imediata da empresa SATU-Oeiras, EM, SA, e correspondente entrada em processo 

de liquidação; 

- Nomeação de liquidatário da sociedade; 

- Transferência da titularidade de todas as infraestruturas e equipamentos fixos e circulantes (ativos 

fixos tangíveis) e inventários para o acionista público, Município de Oeiras, pelo valor de, 

respetivamente € 1 para os ativos fixos tangíveis e de € 1 para os inventários; 

- Confirmação pelo acionista privado da inexigibilidade das prestações acessórias prestadas, no 

valor de M€ 19,71, e correspondentes juros, que ascendem a M€ 9,79; 

- Confirmação de que os acionistas não têm a receber da sociedade qualquer crédito, compensação 

ou indemnização relativa à atividade desenvolvida, em virtude da sua dissolução e liquidação. 

 

                                                                                                                                                             
mandatar o CA para analisar, renegociar ou cessar os contratos em vigor junto de entidades terceiras; D) 
Extinguir a Empresa SATU-Oeiras, promovida imediata e voluntariamente pelos acionistas, na base de prévio 
estabelecimento de acordo quadro de dissolução voluntária que consagre: (i) o quadro da dissolução e a partilha 
do património; (ii) um princípio geral de reembolso dos créditos do acionista privado condicionado à eventual 
libertação de meios decorrentes da futura exploração do Sistema SATU-Oeiras; (iii) o ingresso da infraestrutura 
do Sistema SATU no património do acionista Município de Oeiras; (iv) possibilidade excecional de o acionista 
privado suportar parte dos encargos com a manutenção da operação do atual Sistema SATU, durante 
determinado período de tempo para se aferir a possibilidade de desfecho do processo de alocação de fundos 
comunitários ao Projeto, no caso da dissolução voluntária ser anterior à data limite para a suspensão da 
operação do Sistema e/ou atividade da Empresa; e E) Convocar nova Assembleia-Geral Extraordinária; 

iv) Ata n.º 41 – Reunião da Assembleia Geral – de 20 de março de 2015, que deliberou aprovar o Relatório de 
Gestão do Conselho de Administração, o Balanço, as Contas da Empresa Municipal, o Relatório e o Parecer do 
Fiscal Único, relativos ao exercício de 2014, aprovar que o Resultado Líquido Negativo apurado no exercício de 
2014, no montante de € 14.934.533,53, fosse transferido para a Consta de resultados Transitados e apreciação 
da proposta de dissolução e liquidação da SATU-Oeiras, EM, SA, apresentada pelo acionista privado, Teixeira 
Duarte, SA; 

v) Ata n.º 42 – Reunião da Assembleia Geral – de 21 de abril de 2015, que deliberou por unanimidade a 
dissolução e consequente liquidação da empresa, conforme a proposta apresentada pelo acionista privado na ata 
n.º 41 e a revisão das contas do exercício de 2014; 

vi) Ata n.º 43 – Reunião da Assembleia Geral – de 23 de abril de 2015, que deliberou (A) aprovar o Relatório de 
Gestão do CA, o Balanço, as Contas, e Relatório e Parecer do Fiscal Único, o Relatório da SROC e a CLC; (B) 
aprovar que o resultado líquido negativo, de € 14.976.223,57, sejam transferidos para a Conta de Resultados 
Transitados; (C) aprovar o encerramento da exploração do Sistema SATU, até 31 de maio de 2015; (D) 
assunção pelo acionista privado, Teixeira Duarte, SA, dos custos de exploração do Sistema até ao seu 
encerramento; (E) dissolução imediata da empresa SATU-Oeiras, EM, SA, e correspondente entrada em 
processo de liquidação; (F) nomeação de liquidatário da sociedade; (G) transferência da titularidade de todas as 
infraestruturas e equipamentos fixos e circulantes (ativos fixos tangíveis) e inventários para o acionista público, 
Município de Oeiras, pelo valor de € 1 para os ativos fixos tangíveis e € 1 para os inventários; (H) Confirmação 
pelo acionista privado da inexigibilidade das prestações acessórias prestadas, no valor de M€ 19,71, e 
correspondentes juros, que ascendem a M€ 9,79; (I) confirmação de que os acionistas não têm a receber da 
sociedade qualquer crédito, compensação ou indemnização, relativamente à atividade desenvolvida, em virtude 
da sua dissolução e liquidação. 
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4. ENQUADRAMENTO 

4.1. Antecedentes 

2. Em 23.02.20007, o presidente da câmara municipal de Oeiras (CMO) submeteu à aprovação 

do órgão executivo municipal um protocolo de acordo preliminar com a Teixeira Duarte, 

Engenharia e Construções, SA, (TD) nos termos do qual foram estabelecidas as bases gerais 

de uma parceria que viabilizasse a concretização do estudo, desenvolvimento e instalação de 

um Sistema Automático de Transporte Urbano (SATU) no concelho de Oeiras. 

3. Este protocolo foi respetivamente aprovado e celebrado, em 08.03.20008 e 07.04.2000, tendo 

os outorgantes assumido os seguintes princípios gerais de cooperação: 

- A parceria envolve a constituição de uma sociedade de capitais maioritariamente 

públicos; 

- O acompanhamento dos estudos e recolha de informação necessária à conceção e 

monitorização do projeto e preparação das bases jurídicas, administrativas, económicas 

e técnicas da futura sociedade são assegurados por uma Comissão Técnica de 

Coordenação de composição paritária, constituída por membros do MO e da TD; 

- A gestão do sistema é assegurada pelo sócio privado; 

- A TD, S.A. compromete-se a realizar e submeter ao MO, estudos sobre (i) 

características técnicas do SATU, (ii) traçado correspondente; (iii) áreas necessárias à 

implementação do traçado, (iv) dados previsionais sobre matérias económicas e 

financeiras relacionadas com o desenvolvimento do projeto.  

4. Na sequência dos trabalhos da Comissão Técnica de Coordenação, o MO e a TD, S.A. 

celebraram, em 09.08.2001, um acordo parassocial, designado de Acordo Parassocial Preliminar9, 

pelo qual convencionaram um conjunto de regras e princípios a incorporar num futuro acordo 

parassocial, designado de Acordo Parassocial definitivo10, e estabeleceram os compromissos 

                                                 
7
  Ata n.º 6/2000, relativa à reunião da CMO de 23 de fevereiro. 

8 
 Ata n.º 7/2000, relativa à reunião da CMO de 8 de março. 

9
  Aprovado pela CMO nas reuniões de 16 e 18 de julho de 2001. 

10
   O qual ficava dependente de: a) elaboração, com caráter definitivo para a 1ª e 2ª fases dos sistemas dos seguintes 

documentos: i) projetos de execução e demais elementos técnicos caracterizadores do sistema; ii) descrição técnica 
pormenorizada das infraestruturas e equipamentos fixos e do equipamento/material circulante; iii) cronograma 
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considerados indispensáveis à prossecução do projeto SATU, nomeadamente, quanto ao 

enquadramento e objetivos da empresa a constituir, desenvolvimento do sistema e respetivo 

traçado, financiamento do projeto, direitos e obrigações de ambas as partes11. 

5. Após realização de audição pública12 aos estudos tendentes à implementação da 1ª e 2ª fases 

do Sistema, a assembleia municipal de Oeiras (AM) deliberou, em 23.07.200113, autorizar a 

                                                                                                                                                             
integrado de entrega de infraestruturas e equipamentos fixos e de entregas do material circulante; iv) descrição 
qualitativa e quantitativa da construção de infraestruturas e equipamentos fixos e material circulante; v) descrição 
pormenorizada e quantificada das prestações acessórias feitas em espécie pela Teixeira Duarte, SA; vi) mapa 
previsional da disponibilização das prestações acessórias; vii) programa de manutenção e garantias de funcionamento 
do Sistema; b) acordo entre as partes de um preço máximo garantido, firme e fixo e não reversível para o projeto de 
execução, construção de infraestruturas e material circulante; c) do financiamento do projeto (1ª e 2ª fases) nas 
componentes relativas ao projeto de execução, construção de infraestruturas e equipamento fixo e fornecimento de 
material e equipamento circulante (Cfr. Cláusula 2.ª do Acordo Parassocial Preliminar), o qual não chegou a ser 
celebrado até à data de realização de auditoria.  

Em resposta a Despacho Judicial de Auditoria, de 9 de outubro de 2013, a TD, S.A. informou relativamente à não 
celebração do acordo parassocial definitivo (vd. oficio n.º 10.3.1168, de 25 de outubro de 2013) que “O Acordo 
Parassocial Definitivo ainda não foi celebrado. Não existe uma data estabelecida para a celebração do Acordo Parassocial Definitivo. A 
natureza e complexidade do Projeto SATU, tal como inicialmente configurado, a estrutura das relações desenhada entre a TD, S.A. e o 
Município de Oeiras e o desenvolvimento/faseamento do Projeto, desde logo admitido nos diferentes Acordos celebrados, não pressupunha 
nem permitia que fosse fixado, ab initio, qualquer limite temporal da celebração do Acordo Parassocial Definitivo. Conforme resulta 
expressamente da articulação dos diferentes Acordos e designadamente da Cláusula 2.ª (Compromisso Base) do Acordo Preliminar, de 9 
de Agosto de 2001, a celebração de um Acordo Parassocial Definitivo deveria ser acordado e sustentado na base de um conjunto de 
requisitos cumulativos, com verificação ao longo do tempo (…). Por razões de diversa ordem os requisitos enunciados como 
cumulativamente precedentes e necessários à celebração de acordos entre as Partes que, por sua vez, conduziram à celebração do Acordo 
Parassocial Definitivo, ainda não se verificaram totalmente.  

Sublinhe-se que a referência (em documento denominado de estudo económico-financeiro de 2003) ao início da exploração da 2ª fase para 
outubro de 2005, constitui um elemento meramente indicativo que, em qualquer caso, não excluía a necessidade, entre o mais, da 
verificação dos requisitos anteriormente sintetizados – em particular a necessidade de obtenção de meios de financeiro para além da 
alocação do Projeto, pela TD, S.A., de fundos próprios até ao montante global máximo indicado, destinados a suportar as prestações 
acessórias. 

Sublinhe-se ainda que o Protocolo de Acordo Preliminar, datado de 7 de abril de 2000, já previa a necessidade de financiamentos 
alheios/externos, nomeadamente os relativos a programas específicos da União Europeia, ao alocar ao Projeto, sendo que a Câmara 
Municipal de Oeiras deveria diligenciar na obtenção desses meios, a fundo perdido e com taxas privilegiadas – o que até à presente data 
não ocorreu (…) 

Razões conjunturais e outras ligadas ao sócio Município de Oeiras ao longo de alguns anos determinantes para a normal prossecução do 
desenvolvimento do Projeto e designadamente um inadequado empenhamento da afirmação do Projeto junto da Coletividade e na promoção 
do seu financiamento, em particular no domínio das candidaturas a Fundos Comunitários, constituíram um elemento desfavorável ao 
desenvolvimento do Projeto (…)”.        

11
  Os traços essenciais do acordo parassocial intercalar encontram-se adiante descritos, a propósito da regulação dos 

interesses dos sócios. 
12

  Realizada ao abrigo do disposto nos artigos 4º e seguintes da Lei de Participação Procedimental e de Ação Popular, 

aprovada pela Lei n.º 83/95, de 31 de agosto, o qual dispõe que deve ser sujeita a audiência prévia “a decisão sobre a 
localização e realização de obras públicas com impacto relevante no ambiente ou nas condições económicas e sociais e da vida em geral das 
populações ou agregados populacionais de certa área do território nacional (…)”. 

13
  Sob proposta da CMO, aprovada em 07.02.2001, sucessivamente alterada nas reuniões de 14.02.2001, 16.07.2001 e 

18.07.2001, que deliberaram sobre a alteração da estrutura societária inicialmente prevista, que pressupunha, para 
além da associação ao projeto da sociedade Teixeira Duarte, SA, o envolvimento direto da sociedade OTIS 
Elevadores, Lda., como acionista minoritária, bem como o projeto de estatutos e do acordo parassocial preliminar, e 
sobre os pareceres jurídicos relativos à seleção dos parceiros privados e da avaliação e sobre os resultados da audição 
pública.   
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constituição da SATU Oeiras – Sistema Automático de Transporte Urbano, EM, empresa 

municipal de capitais maioritariamente públicos.  

4.2. Constituição da empresa 

6. A SATU foi constituída ao abrigo da Lei n.º 58/98, de 18.08, que estabeleceu a Lei-quadro das 

Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais (LQEMIR), por escritura pública 

outorgada em 27.09.2001, com capital social inicial de M€ 1, subscrito e integralmente 

realizado pelo MO e pela TD, em 51% e 49%, respetivamente. 

7. Os estatutos da sociedade foram objeto de três alterações. A 1ª, em 26.02.2004, procedeu ao 

aumento do capital social da sociedade de M€ 1 para M€ 2, mantendo-se a proporcionalidade 

das respetivas participações. A 2ª, realizada em 26.12.2008, teve por objetivo adequar os 

estatutos da SATU-Oeiras ao disposto no Regime Jurídico do Setor Empresarial Local 

(RJSEL), aprovado pela Lei n.º 53-F/2006, de 29.1214, e finalmente, a 3ª e última alteração, 

visou adaptar os estatutos da sociedade às recomendações formuladas pela Inspeção-Geral de 

Finanças (IGF) na sequência de uma auditoria realizada à empresa15.  

8. Atualmente, por efeito das sucessivas alterações estatutárias e do disposto no novo Regime 

Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais (LAEL), aprovado pela Lei 

n.º 50/2012, de 31.0816, a SATU-Oeiras, Sistema Automático de Transporte Urbano, EM, SA, 

é uma empresa local de natureza municipal, sob a forma de sociedade anónima de capitais 

maioritariamente públicos17, regulada pela LAEL18, pelo Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3.10, 

que aprovou os princípios e regras aplicáveis ao setor público empresarial19, pela lei comercial, 

pelos seus estatutos e sujeita aos poderes de regulação do Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes, IP (IMT), entidade reguladora do setor20.  

                                                 
14

  Que procedeu à revogação da Lei n.º 58/98, de 18.08.  

15
  Relatório n.º 2009/379 “Auditoria Financeira à SATU-Oeiras, Sistema Automático de Transporte Urbano, EM” que 

abrangeu os exercícios de 2005 a 2007. 
16

  Que revogou a Lei n.º 53-F/2006, de 29.12, alterada pela Lei n.º 55/2011, de 15.11. 

17
  Artigo 19º da Lei n.º 50/2012, de 31.08. 

18
  Artigo 21º da Lei n.º 50/2012, de 31.08. 

19
  Diploma que revogou o Regime Geral do Setor Empresarial do Estado (RGSEE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

558/99, de 17 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de agosto e pelas Leis n.º 64-A/2009, de 
31 de dezembro e n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro. 

20
  Artigo 35º da Lei n.º 50/2012, de 31.08 e Decreto-Lei n.º 236/2012, de 31.10 
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9. Em 2010, com a adoção do Sistema de Normalização Contabilística (SNC)21, sistema 

contabilístico que substituiu o Plano Oficial de Contabilidade (POC) obrigatoriamente 

aplicável às empresas públicas22, a SATU-Oeiras passou a estar sujeita a um referencial cuja 

“estrutura concetual segue de muito perto a «estrutura concetual de preparação e apresentação das demonstrações 

financeiras» do IASB”23/24, adotado pela União Europeia, mas garantindo um grau de 

flexibilização à realidade empresarial portuguesa25.  

10. Entre os exercícios de 2008 e 2012, a SATU-Oeiras integrou o subsetor institucional da 

Administração Pública Local (setor empresarial local)26, para efeitos de apuramento do défice e 

da dívida pública nos termos do SEC95. 

11. Com a entrada em vigor, a 1 de janeiro de 2014, do novo regime financeiro das autarquias 

locais e das entidades intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3.09, que revoga a 

Lei das Finanças Locais (LFL), aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15.01, a SATU-Oeiras passa a 

integrar o perímetro de consolidação de contas do Município de Oeiras, nos termos do 

disposto na al. b) do n.º 4 d artigo 75º da nova lei.  

Missão e órgãos sociais 

12. Nos termos do disposto no artigo 4º dos estatutos, a SATU é uma empresa encarregada da 

gestão de serviços de interesse geral, cujo objeto social consiste no exercício de atividades 

relacionadas com estudo, conceção e projetos, ao desenvolvimento, à construção e instalação 

de um sistema automático de transporte urbano no concelho de Oeiras e, ainda, à 

implementação, gestão e exploração desse sistema. 

13. A empresa tem como missão proporcionar um serviço de transporte seguro, rápido, cómodo, 

não poluente e inovador, melhorando a facilidade de acesso e a mobilidade no Município de 

                                                 
21

  Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13.07. 
22

  Cfr. artigo 3º, n.º 1, al. d) do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13.07. 

23
  IASB - International Accounting Standards Board, principal organismo de regulação contabilística a nível internacional, 

responsável pela elaboração das NIC/NIRF (Normas Internacionais de Contabilidade / Normas Internacional de 
Relato Financeiro). 

24
  Cfr. Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13.07.  

25
  Vd. neste sentido, Ana Maria Rodrigues, Carla Carvalho, Domingos Cravo e Graça Azevedo, “SNC – Contabilidade 

Financeira: sua aplicação”, 2.ª Edição, Almedina, 2011. 
26

  Cfr. Relação de Entidades do Sector Institucional das Administrações Públicas – anos 2008 a 2012, INE. 
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Oeiras e circundantes, dinamizando para o efeito, a ligação de alguns dos mais relevantes 

polos habitacionais, empresariais e comerciais do concelho27. 

14. São órgãos sociais da sociedade, a assembleia geral, o conselho de administração e o fiscal 

único, com a composição que se indica no anexo IV ao presente relatório28. 

Regulação dos interesses dos sócios 

15. A par das disposições constantes do contrato de sociedade, dos estatutos e do protocolo de 

acordo preliminar, a regulação do interesse dos sócios encontra-se fundamentalmente 

desenvolvida nas disposições constantes do acordo parassocial preliminar e do acordo 

parassocial intercalar e respetivos aditamentos. 

16. O acordo parassocial preliminar, celebrado em 9 de agosto de 2001, que teve por objetivo 

estabelecer29: 

- Um compromisso base a incorporar num acordo parassocial definitivo a celebrar 

entre as partes enquanto titulares da participação na empresa (cl. 2.ª); 

- O enquadramento, objetivos e órgãos sociais da empresa municipal (cls. 3ª a 6ª); 

- O traçado do sistema, estruturação e calendarização (cls. 7ª e 8ª); 

- A estrutura tarifária (cl. 9ª); 

- A estrutura de financiamento do projeto para a 1ª e 2ª fases (cl. 10ª); 

- Os direitos e obrigações recíprocos (cls. 11ª e seguintes). 

17. Do acordo parassocial preliminar e do contrato de sociedade decorre que os parceiros, público 

e privado, acordaram em prestar diferentes contributos numa relação de recíproca colaboração 

ao longo do projeto, assente num princípio de não oneração das contas públicas do município 

de Oeiras e da empresa municipal30.  

                                                 
27

  Vd. “Documento de Política da Empresa”, subscrito pelo Presidente do CA da SATU-Oeiras. 

28
  Na sequência da alteração estatutária realizada em 26.12.2008, foi extinto o Conselho Geral, órgão consultivo da 

empresa a quem competia emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional e pronunciar-se sobre 
quaisquer assuntos de interesse para a empresa.  

29
  No anexo VII ao presente relatório encontra-se cópia integral dos Acordos Parassociais celebrados. 

30
  Nos termos da cláusula 11.12ª do acordo parassocial, as Partes declaram que “Fica consignado o princípio de não oneração 

da Empresa Municipal ou contas públicas da 1ª Contratante por via da sua qualidade de sócia na referida Empresa Municipal, 
princípio que a 2ª Contratante declara aceitar.”  
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18. A relação societária estabelecida pressupõe, entre outras matérias, que cabe ao sócio privado 

alocar, através de fundos próprios, os recursos necessários à execução das 1ª e 2ª fases do 

projeto SATU31, de prestações acessórias em espécie, suscetíveis de avaliação pecuniária, 

reembolsáveis pela empresa local e onerosas32, no montante global máximo de M€ 30,3533. 

19. Por sua vez, o acionista público comprometeu-se alocar, sem quaisquer encargos para o 

parceiro privado e para a empresa local, as áreas e imóveis ou direitos inerentes necessários à 

implementação do sistema, bem como a viabilizar e suportar os custos de construção das 

acessibilidades e infraestruturas e equipamentos fixos relativos à estação do Fórum34.  

20. As partes acordaram, ainda, estabelecer um princípio de colaboração mútua no quadro da 

empresa municipal para o desenvolvimento ou ampliação do projeto para além das 1ª e 2ª 

fases do sistema, sujeito aos seguintes pressupostos cumulativos: (i) verificação do bom nível 

de desempenho do projeto e da exploração do sistema para as 1ª e 2ª fases, avaliado por 

parâmetros de adequado estudo económico e financeiro e; (ii) confirmação da viabilidade 

económico-financeira do projeto, tendo designadamente em consideração o montante de 

investimento necessário e os custos da operação inerentes à sua ampliação35.  

                                                                                                                                                             

 O sentido e alcance deste princípio tem sido objeto de interpretação diversa entre os sócios da sociedade, porquanto 
o Município de Oeiras (cfr. Declaração do Presidente da CMO na ata da AG da SATU, de 20 de março de 2008, 
relativa à análise e aprovação do Relatório e Contas do exercício económico de 2007) entende que segundo o 
disposto no Acordo Parassocial Preliminar (cláusulas 11.10ª e 11.12ª) o equilíbrio de contas terá de ser 
exclusivamente assegurado pelo sócio privado, enquanto a posição assumida pela TD é a de que o que está em causa 
no princípio enunciado na citada cláusula 11.12ª não é o financiamento normal da atividade da empresa, enquanto 
entidade gestora do sistema, mas antes a matéria relativa ao financiamento da construção das infraestruturas e 
equipamentos fixos e do fornecimento do material circulante (cfr. Resposta ao Despacho de Juiz Conselheiro 
Relator, de 9 de outubro de 2013, ofício n.º 10.13.1168, de 25 de outubro de 2013 da TD, SA). 

31
  Vd. Trajeto SATU indicado adiante, no presente ponto. 

32
  Determinada pela aplicação da taxa Euribor a 6 meses, acrescida de um spread de 3%, sobre o montante pecuniário 

definido (vd. Cláusula 11.8.3ª). 
33

  Vd. Cláusulas 2.1ª, alínea d), 10ª, 11.7ª a 11.11ª do acordo parassocial preliminar, as quais remetem para os valores 

estabelecidos no Estudo Económico-financeiro Preliminar, elaborado pelo BCP Investimento, em 12 de julho de 
2001, com o objetivo avaliar os parâmetros de rendibilidade acionista com base na conceção de um modelo 
económico-financeiro assente na execução e exploração das 1ª e 2ª fases do SATU. Este estudo foi antecedido de 
dois estudos, um de 4 de outubro de 2000, o outro de 23 de janeiro de 2001. O mesmo estudo foi objeto de duas 
atualizações, em 22 de maio de 2002 e em 25 de julho de 2003.  

34
  No pressuposto de que esta estação serviria a futura sede dos serviços municipais de Oeiras, sem prejuízo de o 

município poder transferir essa responsabilidade para terceira, ou terceiras entidades que devam, igualmente, 
comparticipar esse custo, cabendo exclusivamente ao MO desenvolver todos os contactos e negociações, 
designadamente com as entidades proprietárias ou gestoras do empreendimento Oeiras Park, tendo em vista a 
disponibilização da área a afetar à estação de Fórum e eventuais comparticipações nesta parcela do investimento (vd. 
Cláusulas 11.1ª, 11.5ª). 

35
  Cláusula 13.2ª. 
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21. Posteriormente, os sócios celebraram entre si, em 05.06.2002, 03.09.2003 e 20.07.2004, três 

acordos parassociais complementares36: 

§ O primeiro, designado de Acordo Parassocial Intercalar teve por objetivo definir os 

termos do desenvolvimento parcial da 1ª fase do projeto, nomeadamente quanto ao 

seu financiamento inicial e às componentes que constituem obrigação da TD, SA, 

alocar à empresa municipal a título de prestações acessórias; 

§ O aditamento ao acordo parassocial intercalar: que regulou os termos e as condições 

de construção da infraestrutura e equipamentos fixos da estação do Fórum, a qual, 

segundo os acordos estabelecidos entre as partes, constitui responsabilidade do 

acionista público; 

§ E o 2º aditamento ao acordo parassocial intercalar: que procedeu a alterações ao 

projeto de execução da 1ª fase do sistema e na assunção de obrigações de prestações 

acessórias em espécie complementares às definidas nos acordos parassociais anteriores.  

22. Finalmente, em 08.11.2004, foi celebrado entre os sócios e a SATU-Oeiras, o auto de entrega 

relativo ao projeto de execução do sistema, das infraestruturas e equipamentos fixos e do 

equipamento/material circulante do Sistema Automático de Transporte Urbano de Oeiras, 

pelo qual as partes acordaram e formalizaram o valor e a entrega pela TD, das prestações 

acessórias em espécie quantificadas pecuniariamente em M€ 22,137 / 38, relativas à 1ª fase do 

projeto, as quais, não obstante o estabelecido nos acordos parassociais em vigor, constituem 

ainda a única fase integralmente concluída e em exploração do SATU.  

4.3. Caraterização do Sistema Automático de Transporte Urbano de Oeiras 

23. O sistema automático de transporte urbano de Oeiras funciona sem condutor (APM – 

Automated People Mover), é promovido por tração elétrica assegurada por um sistema de cabo, 

acionado por um motor localizado na estação dos Navegantes (Paço d’Arcos). 

24. O sistema entrou em funcionamento em novembro de 2004 e tem atualmente uma extensão 

de 1,2 Km., servindo a estação ferroviária de Paço de Arcos (Navegantes) e a estação do 

                                                 
36  No anexo VII encontra-se disponível cópia integral dos acordos em referência. 
37

  Valores sem IVA. 

38
  Cfr. Cláusula 3ª do auto de entrega e Anexos 1 e 2 desse auto, com cópia constante do anexo VI ao presente 

relatório. 
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Fórum, com a estação intermédia da Tapada. Este trajeto corresponde à concretização da 1ª 

fase prevista no acordo parassocial preliminar.      

25. O transporte é atualmente realizado por dois veículos que se deslocam apoiados sobre carris, 

em via única através de viadutos, atingindo uma velocidade máxima de 40 km/h. O 

cruzamento dos veículos efetua-se nas estações lateralmente à plataforma central. Cada veículo 

tem capacidade para acomodar 106 passageiros. 

26. A 2ª fase do projeto igualmente prevista no acordo parassocial preliminar (Fórum – Lagoas 

Park) não foi realizada, apesar de inscrição nos sucessivos planos plurianuais de investimento 

da SATU-Oeiras39 e de a respetiva conclusão estar inicialmente prevista para 31.08.200540. 

Estação dos Navegantes                 Estação da Tapada                         Estação do Fórum                      Estação da Boa Viagem                  Estação de Lagoas Park 
                        (Paço d’Arcos) 

 
                                                             Executada                             Contratualizada  mas sem execução 

27. Contratualmente, as Partes apenas previram a realização da 1ª e 2ª Fases41, fazendo depender a 

ampliação do Sistema do bom nível de desenvolvimento do projeto, da confirmação da 

respetiva viabilidade económico-financeira tendo em consideração, designadamente, o 

montante dos investimentos necessários e os custos de operação inerentes à ampliação do 

projeto, e da garantia de disponibilização dos recursos financeiros para o efeito42, condições 

que não se chegaram a verificar, como adiante se concluirá. 

28. Desde o início da exploração, em 2004, o SATU transportou cerca de 1,82 milhões de 

passageiros43, dos quais cerca de 1 milhão no período compreendido entre 2008-2012: 

             QUADRO 2 - PASSAGEIROS E PERCURSOS 

Ano Passageiros ∆ N.º Percursos 
M= 

𝑷𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆𝒊𝒓𝒐𝒔

𝑷𝒆𝒓𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔
 

M= 
𝑷𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆𝒊𝒓𝒐𝒔

𝑫𝒊𝒂

 

Custo por 
Passageiro 

2008 231.226 - 133.457 1,7 632 17€ 

2009 220.570 - 4,6% 132.297 1,7 604 17€ 

                                                 
39  Relativamente à 2ª Fase foram elaborados o estudo e o projeto, bem como o todo o licenciamento administrativo 

necessário para o efeito. 

40   De acordo com o estudo inicial de viabilidade económico-financeira do Projeto. 

41  Cfr. Cláusula II do Protocolo de Acordo Preliminar e Cláusula 8ª do Acordo Parassocial Preliminar. 
42

  Cfr. Cláusula 13ª do Acordo Parassocial Preliminar. 

43  Dados até 2012. 
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2010 201.005 - 8,87% 133.778 1,5 551 16€ 

2011 185.360 - 7,78% 133.001 1,4 508 18€ 

2012 168.807 - 8,93% 129.288 1,3 462 19€ 

Fonte: rácios calculados com base em dados da SATU-Oeiras. O número de percursos inclui viagens realizadas no âmbito de testes e de 

manutenção do sistema.  

29. Desde 2008 que se tem observado uma quebra do número total de passageiros, cingindo-se, 

em 2012, a uma média de 462 passageiros por dia, correspondente a cerca de 1,3 passageiros 

por percurso do SATU, ou seja, cerca de 1,22% do total da capacidade de cada carruagem. 

30. O custo por passageiro transportado, tendo em consideração os gastos totais da empresa, 

oscila entre os €16 em 2010 e os €19 em 2012. Para o mesmo período, o preço dos bilhetes é 

de €1,15 por viagem ou €1,65 ida e volta44, valor equivalente ao praticado por transporte 

público alternativo em percurso semelhante (Estação de Paço d’Arcos e Oeiras Parque)45.   

31. Os resultados económicos e a dívida acumulada decorrentes da operação de exploração do 

Sistema, a cargo SATU-Oeiras, serão objeto de análise no ponto 8 do presente documento. 

5. FUNDAMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO PRÉVIA DO PROJETO  

 Não está fundamentada a opção pelo Projeto SATU com base numa avaliação 
adequada de necessidades de transporte e de viabilidade do projeto. 

 A constituição da parceria não obedeceu a um processo concorrencial de seleção 
do parceiro privado e baseou-se em pressupostos operacionais e financeiros que 
não se verificaram. 

 Os termos da parceria estabelecida com a TD, S.A. não se adequam ao objetivo da 
Câmara Municipal de Oeiras (CMO) de ligação entre as linhas férreas Lisboa-
Cascais/Lisboa-Sintra. 

32. A alínea b) do n.º 1 do artigo 9º da Lei n.º 48/98, de 11 de agosto46 / 47 dispõe que “os planos 

regionais de ordenamento do território, de acordo com as diretrizes definidas a nível nacional, (…) estabelecem 

                                                 
44  Vide tarifário da SATU em http://www.cm-oeiras.pt/amunicipal/Sustentabilidade/Transportes/Paginas/Satu.aspx  

45  Vide tarifário para percurso urbano (n.º 111 – Estação de Paço d’Arcos – Oeiras Parque) da operadora VIMECA 
(€1,10, tarifa de bordo) em http://www.vimeca.pt/  

46 
  Estabelece as bases da política de ordenamento do território e de urbanismo. 

47
  Nos termos do artigo 7º do mesmo diploma legal, “A política de ordenamento do território e de urbanismo assenta no sistema de 

gestão territorial (…) que se organiza (…) num quadro de interação coordenada, em três âmbitos distintos: a) O âmbito nacional, que 
define o quadro estratégico nacional para o ordenamento do espaço nacional, estabelecendo as directrizes a considerar no ordenamento 
regional e municipal e a compatibilização entre os diversos instrumentos de política sectorial com incidência territorial, instituindo, quando 
necessário, os instrumentos de natureza especial; b) O âmbito regional que define o quadro estratégico para o ordenamento do espaço 
regional em estreita articulação com as políticas nacionais de desenvolvimento económico e social, estabelecendo as directrizes orientadoras 

 

http://www.cm-oeiras.pt/amunicipal/Sustentabilidade/Transportes/Paginas/Satu.aspx
http://www.vimeca.pt/
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as orientações para o ordenamento do território regional e definem as redes regionais de infra-estruturas e 

transportes, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do 

território (…)”. 

33. Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro48, em desenvolvimento da Lei  

n.º 48/98, de 11 de agosto, que estabelece as bases da política de ordenamento do território e 

de urbanismo, definiu o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), dispõe 

nos seus nos artigos 4º e 10º, respetivamente, que “os instrumentos de gestão territorial devem 

explicitar, de forma racional e clara, os fundamentos das respectivas previsões, indicações e determinações (…) e 

que os instrumentos de gestão territorial identificam: g) As redes de infra-estruturas e equipamentos colectivos; 

(…)”. 

34. O n.º 2 do artigo 24º do mesmo Decreto-Lei n.º 380/99, estabelece que “os planos municipais de 

ordenamento do território definem a política municipal de gestão territorial de acordo com as directrizes 

estabelecidas pelo programa nacional da política de ordenamento do território, pelos planos regionais de 

ordenamento do território e, sempre que existam, pelos planos intermunicipais de ordenamento do território” 

35. E o n.º 1 do artigo 51º do mesmo diploma legal, dispõe que “os planos regionais de ordenamento do 

território definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível 

nacional e considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local (…)”.  

                                                                                                                                                             
do ordenamento municipal; c) O âmbito municipal, que define, de acordo com as directrizes de âmbito nacional e regional e com opções 
próprias de desenvolvimento estratégico, o regime de uso do solo e respectiva programação. O sistema de gestão territorial concretiza a 
interação coordenada dos seus diversos âmbitos, através de um conjunto coerente e racional de gestão territorial.”  

O artigo 9º caracteriza os instrumentos de gestão territorial em: (i) instrumentos de desenvolvimento territorial que 
compreendem: “a) O programa nacional da política de ordenamento do território (…); b) Os planos regionais de ordenamento do 
território (…); c) Os planos intermunicipais de ordenamento do território (…); (ii) instrumentos de planeamento territorial: “a) 
O plano diretor municipal que, com base na estratégia de desenvolvimento local, estabelece a estrutura espacial, a classificação básica do 
solo, bem como parâmetros de ocupação, considerando a implementação dos equipamentos sociais, e desenvolve a qualificação dos solos 
urbano e rural; b) O plano de urbanização (…); c) O plano de pormenor (…); e (iii) os instrumentos de política setorial “(…) 
os planos com incidência territorial da responsabilidade dos diversos sectores da administração central, nomeadamente nos domínios do 
transportes, das comunicações, da energia e recursos geológicos, da educação e da formação, da cultura, da saúde, da habitação, do turismo, 
da agricultura, do comércio e industria, das florestas e do ambiente.”   

Por sua vez, o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, 
de 19 de setembro, estabelece que “A política de ordenamento do território e de urbanismo assenta no sistema de gestão territorial, 
que se organiza, num quadro de interacção coordenada, em três âmbitos: a) O âmbito nacional; b) O âmbito regional; c) O âmbito 
municipal” (…) sendo que o âmbito nacional é assegurado pelo “a) O plano nacional de política de ordenamento do território; 
b) Os planos sectoriais com incidência territorial; c) Os planos especiais de ordenamento do território (…)” e o âmbito regional 
concretizado através de “a) Os planos intermunicipais de ordenamento de território; b) Os planos municipais de ordenamento do 
território, compreendendo os planos diretores municipais, os planos de urbanização e os planos de pormenor.   

Os artigos 23º e 24º do diploma disciplinam a relação entre os instrumentos de âmbito nacional e regional, 
estabelecendo um princípio de compromisso recíproco de compatibilização das respetivas opções dos planos. 

48
  Alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de dezembro, pela Lei 

n.º 58/2005, de 29 de dezembro e pela Lei n.º 56/2007, de 31 de agosto.   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Página 52 

 
  

36. De igual modo, o artigo 18º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro49, em vigor à data dos 

factos, dispunha que “é da competência dos órgãos municipais o planeamento, (…) nos seguintes domínios: 

(…) b) Rede de transportes regulares urbanos; c) Rede de transportes regulares locais que se desenvolvam 

exclusivamente na área do município; (…)”. 

37. Observa-se, assim, que nos termos da legislação aplicável à data do lançamento do projeto, os 

instrumentos de gestão territorial conformavam os fundamentos inerentes aos investimentos 

em infraestruturas e equipamentos de transporte. 

38. Efetivamente, o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 

Lisboa (PROTAML)50, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, 

identifica necessidades de investimento na ligação transversal entre as linhas férreas de Paço 

d’Arcos-Oeiras e Cacém, como “linha de intervenção para a política de transportes na 

AML”51, com a seguinte fundamentação: 

“A política de mobilidade a desenvolver na coroa de transição da AML deve ser coerente, com os 

objectivos de maior rigor na utilização das infra-estruturas e modos de transporte alternativos ao 

TI; com a defesa e valorização dos espaços com interesse paisagístico e com a diminuição do 

crescimento urbano extensivo. Propõe-se, assim o desenvolvimento de uma política intermodal, 

com recurso a eventuais sistemas de capacidade intermédia e aos “P+R”, na articulação com a 

rede pesada (comboio ou barco). Nesta coroa, tem-se como objetivo principal reduzir os volumes 

de circulação em TI para as deslocações obrigatórias”.  

                                                 
49

  Diploma legal que estabelece o quadro de transferências de atribuições e competências para as autarquias locais, 

tendo sido revogado pela Lei n.º 75/2013, de 12.09, que aprovou o regime jurídico das autarquias locais, aprova o 
estatuto das e entidades intermunicipais e o regime jurídico das transferências e competências do Estado para as 
autarquias locais e as entidades intermunicipais. 

50
  Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 7 de fevereiro (alterado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 92/2008, de 8 de abril) na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/89 
que determinou a elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 
num prazo de 18 meses, prazo que foi posteriormente prorrogado por mais 18 meses, tendo sido definidas as 
grandes linhas de orientação para a expansão urbana e o crescimento industrial e terciário, o incremento das 
acessibilidades, uma política de racionalização e coordenação dos meios de transporte e o reequilíbrio da estrutura 
urbana regional, sem descurar os aspetos ambientais, culturais e paisagísticos.  

51
  “Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa”, Secção III – Esquema do 

modelo territorial, n.º 4 – Transportes e logística, § 4.3-Todos os investimentos a efetuar ao nível local nas infra-estruturas e 
equipamentos de transporte de mercadorias e de passageiros, deverão ser justificados por aqueles planos (PDM e planos de 
mobilidade/deslocações urbanas); aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 7 de 
fevereiro. 
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39. E, segundo a Câmara Municipal de Oeiras (CMO), a integração do Projecto SATU no quadro de 

orientações da Política de Transportes, consagrada no PROTAML (…) responde ao objectivo de ligação das 

duas linhas de caminho-de-ferro, de Sintra e de Cascais  para potenciar o uso do transporte coletivo.   

40. Também as atas das reuniões camarárias fundamentam o projeto SATU em aspetos como a 

melhoria dos sistemas de transportes públicos, descongestionamento do tráfego automóvel, 

diminuição da poluição e pressão sobre as infraestruturas urbanas, ligação dos polos de 

desenvolvimento do concelho e melhoria da qualidade de vida dos munícipes52. 

41. Não obstante, não existe evidência de que o projeto SATU tenha resultado de um adequado 

estudo de tráfego e correspondesse à opção mais ajustada face aos fundamentos identificados 

(a que corresponde uma adequada análise de transportes: objetivos, critérios/métodos e etapas 

de desenvolvimento do Projeto). O plano diretor municipal (PDM), aprovado em 22 de março 

de 1994, vigente aquando da constituição da SATU, é omisso quanto ao Projeto SATU e à 

explicitação racional e clara dos seus fundamentos. A CMO também não reviu, até hoje, o PDM 

de modo a integrar o SATU, ainda que a lei recomendasse a sua revisão no prazo de 10 anos53/ 

54. Portanto, o PDM vigente não se coaduna, neste aspeto, com as orientações estratégicas de 

desenvolvimento preconizada no PROTAML, de ligação transversal entre as linhas férreas de 

Paço de Arcos-Oeiras e Cacém.   

42. Essencialmente, o projeto começou a ser delineado em abril de 2000 através da celebração do 

Protocolo de Acordo Preliminar entre o MO e a TD, SA. O Protocolo gizava três aspetos 

essenciais do que viria a ser o SATU: (1) O sistema a desenvolver – sistema automático de 

transporte urbano, também designado por sistema APM (“Automated People Mover”), 

ativado por recurso a um sistema remoto de alimentação por energia elétrica; (2) O trajeto – 

ligação das Estações de Paço d’Arcos/Fórum/Lagoas; (3) O veiculo institucional para o 

desenvolvimento do SATU – empresa de capitais maioritariamente públicos com 51% da 

Câmara Municipal de Oeiras e 49% da Teixeira Duarte. 

                                                 
52

  Cfr. Atas das reuniões da CMO de 23 de fevereiro de 2000, de 8 de março de 2000 e das reuniões extraordinárias de 

7 de fevereiro de 2001, de 16 de julho de 2001 e de 18 de julho de 2001. 
53

   Vd. n.º 3 do artigo 98º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro. 

54
  O PDM em vigor foi aprovado pela RCM de 22 de março de 1994, alterado pela RCM n.º 65/95, de 6 de julho, 

encontrando-se em revisão por deliberação municipal tomada em 17 de dezembro de 2003, que aprovou a proposta 
n.º 1728/03 – “Fundamentação do processo de revisão do Plano Director Municipal de Oeiras”, que refere no ponto 3.3 
“Grandes Opções” “Promover soluções de longo prazo, para além do SATUO e do eléctrico de superfície, para melhoria das 
acessibilidades a todos os níveis”. Todavia, até à presente data, este processo não está concluído, mantendo-se em vigor o 
referido PDM de 1994. 
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43. Porém, o Protocolo não se encontrava ancorado em pressupostos documentados que, de 

forma consistente e sistematizada demonstrassem que o SATU correspondia à melhor opção 

para responder à satisfação das necessidades de transporte sentidas no concelho. 

44. Tão-pouco resulta dos documentos que serviram de base à decisão de constituição da SATU-

Oeiras, que a parceria com a TD, SA, tenha resultado de um processo concorrencial de 

seleção do sócio privado, em termos que permitissem auscultar potenciais interessados no 

projeto55.  

45. Neste contexto, aliás, importa sublinhar que em reunião de câmara, realizada a 7 de fevereiro 

de 2001, o consultor jurídico da Presidência afirmava que o mandato da Comissão Técnica de 

Coordenação56 estava limitado e os trabalhos respetivos destinar-se-iam a concretizar uma 

parceria previamente decidida, dado que (…) o mandato da comissão foi (...) estudar o sistema e (…) 

criar a sociedade, portanto ninguém inventou o modelo pois ele estava pré-determinado, quer a comissão tivesse 

concordado ou não” 57.   

46. Na sequência de trâmites e diligências que culminaram na constituição da empresa municipal 

SATU-Oeiras, não foram apurados registos documentais de procedimentos tendentes a 

efetuar um levantamento de infraestruturas de transportes existente e sua articulação, um 

diagnóstico das necessidades de transporte existentes e emergentes e uma ponderação de 

vantagens relativas de diferentes alternativas de transporte possíveis. Com efeito, 

independentemente do projeto SATU ser, ou não, a solução técnica e economicamente mais 

vantajosa impunha-se uma análise crítica e criteriosa sobre a situação existente em matéria de 

acessibilidades e transportes, intermodalidade, investimentos na rede de transportes, fluxos de 

tráfego e passageiros, empreendimentos habitacionais e empresariais, existentes e previstos. 

                                                 
55

  Vd. Quanto ao lançamento da parceria e seleção do parceiro privado, a análise constante do Anexo V. 

56
  Nos termos da minuta do Protocolo de Acordo Preliminar apresentada em reunião da CMO, de 23 de fevereiro de 

2000, aprovada em reunião de 8 de março de 2000, previa-se na Cláusula 4ª que “No prazo de 15 quinze dias contados da 
data de assinatura da presente Protocolo de Acordo, as Partes designarão uma Comissão Técnica de Coordenação, de composição 
paritária, a qual, para além, nomeadamente, do acompanhamento dos estudos, terá ainda as seguintes atribuições: a) Informar as 
estruturas de decisão de cada uma das Partes dos progressos ou constrangimentos do desenvolvimento do Projeto; b) Recolher e tratar toda 
a informação indispensável às decisões que devam ser tomadas na fase em que vigorarem os Acordos Preliminar ou complementar (este 
último, se necessário); c) Preparar as bases jurídicas, administrativas e técnicas da futura Sociedade; d) Acompanhar e gerir os processos 
de financiamento externos, nomeadamente os relativos a programas específicos da U.E., aplicados ao Projecto, com características de 
concessão a fundo perdido e com taxas privilegiadas”.  

57
  As atas da Comissão Técnica de Coordenação referem, por uma única vez, a realização de uma reunião para analisar 

o Estudo Económico-Financeiro, sem mais considerações analíticas ou apresentação de correspondentes conclusões 
(cfr. Ata n.º 8, de 19 de setembro de 2000). 
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Impunha-se também, enquanto projeto de natureza pública, que os resultados de tal avaliação 

fossem vertidos para suporte documental consubstanciado e merecessem posicionamento 

crítico por parte da autarquia.  

47. O escrutínio do MO relativo ao Estudo Económico-Financeiro designado de “Estudo 

Económico-Financeiro Preliminar”, o qual instruiu a proposta de criação da SATU, e que 

igualmente se encontra em anexo ao acordo parassocial preliminar foi limitado. Não existem 

evidências de que o executivo municipal tenha aprovado ou manifestado expressamente 

posição sobre os resultados do estudo, que remetia para os promotores a verificação da 

informação contida no modelo por forma a validá-lo. Importa, sublinhar que o Estudo 

Económico-Financeiro não inclui, nem tem por referência qualquer estudo de tráfego, dado 

que os promotores consideraram existir um conhecimento prático sobre um fluxo de tráfego muito 

importante que assegurará o sucesso deste projecto.  

48. Apenas em 2010 viria a ser realizado um Estudo de Estimação de Procura Futura do SATU, 

no âmbito de uma possível extensão da linha até ao Cacém (Sintra), nos termos do qual se 

afirma “(…) importa saber se o sistema terá procura suficiente que justifique os investimentos necessários à 

sua extensão. Deste modo, o estudo de procura é uma peça fundamental neste contexto decisional”.   

49. O estudo inicial baseou-se em pressupostos operacionais e financeiros que não se 

concretizaram. Previa o início da operação da 1ª fase em dezembro do 2002 quando esta 

ocorreu em junho de 2004, previa também o início de operação da 2ª fase em agosto de 2004 

quando a sua construção não teve ainda início, previa uma capacidade de autofinanciamento 

de M€ 12,8, quando os resultados operacionais da SATU foram sempre deficitários. O 

desequilíbrio da estrutura financeira provocou graves problemas de liquidez que foram 

atenuados com recurso a suprimentos e financiamentos por conta do equilíbrio de contas 

concedidos pelo promotor privado. A deficiente estrutura de financiamento estabelecida pelos 

acordos parassociais, com base nos pressupostos do estudo, consubstanciada na alocação ao 

projeto de fundos próprios da TD, SA, destinados a suportar as prestações acessórias em 

espécie, no montante de M€ 30,4, conduziu a que parte substancial deste montante (cerca de 

97%) fosse imediatamente absorvido pela 1ª Fase do projeto. 

50. De facto, a Lei n.º 58/98 não impunha ao município requisitos especiais quanto à abrangência 

dos estudos económico-financeiros. Ainda assim caberia ao Município de Oeiras não abdicar 

de maior rigor e tecnicidade no referido estudo. Posteriormente a Lei n.º 53-F/2006, viria a 

consagrar, no artigo 9º, que sob pena de nulidade e de responsabilidade financeira, a decisão de criação das 
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empresas (…) deve ser sempre precedida dos necessários estudos técnicos, nomeadamente do plano do projeto, na 

ótica do investimento, da exploração e do financiamento, demonstrando-se a viabilidade económica das 

unidades, através da identificação dos ganhos de qualidade, e a racionalidade acrescentada decorrente do 

desenvolvimento da atividade através de uma entidade empresarial. 

51. O Estudo Económico-Financeiro Preliminar foi uma das peças da proposta da Câmara 

Municipal de Oeiras para a constituição da SATU, submetida à assembleia municipal, em 

reunião de 23.07.2001. Do mesmo modo que, em sede de reunião de câmara, não se 

formalizou uma apreciação crítica sobre o Estudo, também ressalta da ata da reunião da 

assembleia municipal ausência de um escrutínio aturado deste documento. Detetam-se 

considerações avulsas que mereceram o seguinte comentário por parte do Presidente da 

Câmara Municipal de Oeiras: 

“Mas qual é a importância para a nossa decisão (…) do estudo económico-financeiro para a decisão da 

Assembleia Municipal ou da Câmara, zero (…) não tem nenhuma relevância. (…) o estudo económico-

financeiro é importante é para a Teixeira Duarte não é para nós (…).” 

52. Nos termos do artigo 70º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, os planos municipais 

de ordenamento do território visam estabelecer a tradução, no âmbito local, do quadro de 

desenvolvimento do território estabelecido nos instrumentos de natureza estratégica de âmbito nacional e 

regional. Os serviços do município, neste particular, não operacionalizaram as competências 

que lhe cabiam, nomeadamente no que respeita à elaboração de estudos de tráfego, 

transportes e rede viária, conceção da rede de transportes públicos, conforme previsto no 

artigo 47º do regulamento da Câmara Municipal de Oeiras e no sentido de consubstanciar a 

possibilidade aberta pelo PROTAML. 

53. Um dos princípios gerais consagrados no artigo 8º do mesmo diploma é o de que os 

instrumentos de gestão territorial identificam os interesses públicos prosseguidos, justificando os critérios 

utilizados na sua identificação e hierarquização. 

54. Neste sentido importa, aliás, realçar que apesar de o MO, na qualidade de promotor público 

do projeto, afirmar que o objetivo primordial do SATU é assegurar a ligação transversal das 

linhas férreas Sintra/Lisboa e Cascais/Lisboa (Fases 1, 2, 3 e 4), a parceria com a TD, SA, 

traduzida na constituição empresa local SATU-Oeiras, apenas se encontra concretizada, por 

força do acordo parassocial preliminar e do estudo de viabilidade económico-financeira que o 

suportou, à realização das Fases 1 e 2 (Estação de Paço d’Arcos - Fórum – Estação do Lagoas 

Park). 
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55. E, efetivamente, tendo a TD, SA, limitado a sua participação inicial no projeto até ao Lagoas 

Park (Fase 2), o que também não viria a concretizar uma vez que o atual Sistema em 

funcionamento compreende apenas o trajeto correspondente à Fase 1 (Estação de Paço 

d’Arcos – Fórum), competia ao MO assegurar condições, estruturadas num modelo de 

financiamento que permitisse alocar ao projeto outras fontes de financiamento, de 

desenvolvimento do Sistema que assegurasse a sustentabilidade e viabilidade futura do mesmo. 

56. Com efeito, a assunção de responsabilidades pelo município na prossecução do interesse 

público num projeto ao qual se encontra institucionalmente associado e de âmbito temporal 

indeterminado não pode ser compaginável apenas num estudo assente em pressupostos 

definidos em torno de um objetivo subordinado aos (legítimos) interesses do parceiro privado, 

sem que o promotor público cuide de garantir, com razoável grau de prudência e 

adequabilidade, que o projeto corresponde à melhor opção para responder à satisfação das 

necessidades de transporte sentidas no concelho em condições de sustentabilidade e 

viabilidade futura.  

Contraditório 

57. No âmbito do exercício do direito de contraditório, os responsáveis que se pronunciaram 

sobre a matéria (Ponto 5 do Relatório – Cfr. Quadro 1), apresentaram em comum as seguintes 

alegações:58 

“Vem sugerida a emissão de juízo de censura aos responsáveis pela apresentação das propostas que 

antecederam a constituição da SATU – Sistema Automática de Transporte urbano, E.M., S.A. 

(adiante SATU-O ou empresa), vertidas nos suportes à decisão da sua constituição e nos demais instrumentos 

jurídicos que conformam a relação societária (…). Mas para além de injusto, afasta-se dos princípios que 

devem reger estes modos de controlo da regularidade e legalidade do setor financeiro das entidades sujeitas aos 

poderes do Tribunal de Contas. 

O silogismo vertido para o Relato objeto do presente contraditório pode ser resumido assim: entre 2000 e 2004 

os eleitos para os executivos municipais deliberaram estabelecer uma parceria com uma entidade privada, tendo 

para o efeito aprovado os instrumentos necessários à criação de um veículo institucional (…). Por força de uma 

lei de 2013, tal veículo deverá extinguir-se por não preencher os requisitos para a sua subsistência. Logo 

merecem censura aqueles que, decidindo constituir a empresa e materializar o Projeto em 2000, não previram e 

                                                 
58  Vd. Anexo II-G. 
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não preveniram os prejuízos decorrentes da dissolução da empresa determinada por uma lei que entrou em vigor 

em 2013 (…). 

A verdade é que não vem apontada, com objetividade, uma ilegalidade ou uma irregularidade, tal como não se 

demonstra o indispensável nexo de causalidade entre as atuações censurandas e os futuros eventuais prejuízos 

para o Município de Oeiras. (…) 

Em suma, como se refere no Relato, é da extinção da SATU-O que poderão vir a resultar prejuízos para o 

Município de Oeiras, por esses prejuízos não poderem logicamente ser censurados os visados.  

Acresce que, se o património do Município de Oeiras ficar afetado pela dissolução da empresa, no entender dos 

visados tal constitui uma alteração dos pressupostos em que claramente assentou o acordo de parceria. (…) 

A alocação do risco de consequências financeiras negativas, integralmente na esfera 

do parceiro privado, está claramente consignada nos instrumentos contratuais entre os titulares das 

participações sociais da sociedade, constituindo o Projeto, nessa medida, a antecipação, em mais de uma década, 

do acerto das observações críticas que Tribunal tem vindo a fazer ao modelo das PPP entretanto celebradas pelo 

Estado (…). 

Para lá de afirmações de caráter meramente opinativo feitas pelos ilustres auditores, não se ache no Relato, 

devidamente fundamentada, qualquer violação de regra ou norma vinculativa, desconformidade ou desvio dos 

fins que a lei punha e põe a cargo do Município de Oeiras em matéria de política municipal de infraestruturas e 

transportes e, por consequência, qualquer falta aos deveres impostos aos eleitos naquele período. (…) 

Os “estudos e ponderações existiram no nível decisório certo e adequado. Definiram, no quadro do modelo de 

desenvolvimento traçado para o Concelho, um “caderno de encargos” onde só cabia um modo de transporte 

público não poluente, que aproveitasse o corredor de vias já em utilização para reduzir os impactos sobre o 

território, e que servisse os residentes, estudantes e trabalhadores ao longo do eixo entre a chamada linha de 

Cascais e a chamada linha de Sintra, num quadro institucional que atraísse interesse e capitais privados. 

Contrariamente ao que opinam os senhores Auditores, os estudos que permitiram chegar a estas definições 

existiram com suficiência, de modo a neles se apoiar a decisão de construir a parceria público privada e executar 

o Projeto do SATU (…).   

Revelando que, ao invés da perceção dos senhores Auditores, as decisões de criação da empresa veículo e de 

execução do Projeto foram devidamente preparadas e informadas, está o facto de ter sido submetido a um 
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procedimento de escrutínio público (…) os estudos das 1ª e 2ª fases com vista à instalação do 

SATUOEIRAS foram patenteados e ficaram disponíveis para consulta pública (…). 

Cabe ainda sublinhar que só a postura de total transparência do Município, só possível se o Projeto assentasse 

em informação suficiente para recolher contributos públicos, levou a que o Governo acolhesse e apoiasse 

inequivocamente o Projeto, como revela o Despacho do Secretário de Estado de Estado dos Transportes n.º 

2519/2001, de 18 de janeiro de 2001. 

(…) As atas das reuniões camarárias (…) bem como da Assembleia Municipal em que o modelo foi 

discutido, revelam não só uma profunda discussão, mas a existência de elementos que levaram a maioria, isto é, 

largas dezenas de eleitos, se sentissem habilitados a tomarem parte em tais decisões (…) 

Acresce que, os estudos existentes à data da última proposta da alteração do PROTAML, aprovada pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2008, de 5 de junho, foram atualizados com os dois estudo da 

TIS-Transportes, Inovações e Sistemas (…) 

Os signatários creem, assim, que a ponderação do presente contraditório, permitia julgar demonstrado que os 

órgãos do Município de Oeiras deram integral cumprimento ao dever de adequadamente fundamentar o Projeto, 

tendo para o efeito para o exercício do direito à informação e participação públicas, ponderando as sugestões e 

dando resposta às reclamações formuladas. 

É perfeitamente compreensível que não tenham os senhores Auditores encontrado notícia das inúmeras 

diligências feitas ao longo do tempo. O que não equivale a dizer que não foram realizadas, contrariando tudo o 

que os elementos documentais confirmam ter sido realizado (…). Por exemplo, não se partiu para a 

constituição da sociedade veículo sem se ter elaborado um Protocolo de Acordo Preliminar onde, preto no 

branco, se estabeleceram os pressupostos e o que teria de ser verificado subsequentemente. Foi criada e designada 

uma Comissão Paritária destinada a, entre outras funções, acompanhar os estudos com o fim de informar 

“cada uma das Partes dos Progressos ou constrangimentos do desenvolvimento do Projeto”, bem como “recolher 

e tratar toda a informação indispensável às decisões que devam ser tomadas na fase em que vigoraram os 

Acordos Preliminar ou complementar” e ainda a preparar as bases jurídicas, administrativas e técnicas do 

veículo institucional, acompanhar as diligências destinadas a captar possíveis financiamentos para o projeto 

“com características de concessão a fundo perdido e com taxas privilegiadas”. (…) 

Reprovam os Ilustres Auditores, em especial, a ausência de “um adequado estudo de tráfego” em que se deveria 

ter apoiado o estudo de viabilidade económico-financeira que foi efetivamente realizado. (…) Repete-se o que 

antes se enunciou no sentido de fazer ver que a necessidade de ligação foi imposta pelos constrangimentos 

decorrentes o rápido desenvolvimento concelhio, pela instalação já consumada, programada ou em curso de polos 
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de terciário, de instituições universitárias e de ciência e tecnologia, de indústria e serviços, tudo isto instalado ou 

em vias de instalação ao longo do eixo Paço de Arcos – Cacém (…). Esta situação era uma “evidência” que 

não carecia de ser documentada. 

A censura vem também proposta porque, visando o Projeto ligar as linhas-de-ferro de Sintra e Cascais, os 

acordos apenas previram a construção da ligação de Paço de Arcos a Lagoas, não se garantindo a continuidade 

da sua operação. Surpreende, mais do que nenhuma outra, porquanto do documentário que o Município 

disponibilizou resulta claro, como desde a primeira hora resultou transparente, que o Projeto se desenvolveria 

por fases, sendo as correspondentes à ligação entre a estação original e Lagoas a tradução do aproveitamento 

virtuoso do interesse da TD na criação de um transporte que favorecesse o parque de terciário pertencente a 

outra entidade do seu grupo empresarial. Também sempre foi assumido que, para as fases subsequentes, na 

mesma lógica de associação, se procurariam outros interessados no desenvolvimento do Projeto, fossem públicos 

ou privados, mas em especial os mais beneficiados pela proximidade do traçado, tal como se desenvolveram as 

diligências necessárias para candidatar os trabalhos de conclusão progressiva do sistema a financiamentos a 

fundo perdido ou a taxas privilegiadas (…). 

(…) Como é óbvio, um projeto de médio/longo prazo, está sujeito aos impactos impostos pelo devir, às 

variações conjunturais que, independentemente do acerto da programação inicial, podem influenciar 

negativamente o sucesso do projeto. No caso do SATU, estão bem identificadas as razões para a inverificação 

dos pressupostos operacionais, avultando a ausência de condições para avançar com o Projeto para além da 

Estação do Fórum Oeiras. Ora, pela falta dessas condições não podem ser responsabilizados, ou sequer 

censurados, os visados nessa parte do Relato, pois que a maioria deles não teve qualquer intervenção ma gestão 

ou em decisões que o Município viria a tomar. 

Mas também não se aceita a conclusão de que nos acordos celebrados com a TD não foi devidamente acautelado 

o interesse público, designadamente no caso de dissolução da empresa. Nessa parte (…) o que está escrito nos 

documentos que ordenaram as relações entre o Município e a TD é claro, inequívoco e não permite outra leitura 

que não corresponda à literalidade. Assim, na cláusula 11.10 do Acordo Parassocial Preliminar, as partes 

acordaram no seguinte: “A 2ª contratante [a TD], sem prejuízo do demais estipulado no presente Acordo 

Parassocial Preliminar, assume, inequivocamente, o risco inerente à impossibilidade total ou parcial, definitiva 

ou temporária do integral reembolso das prestações acessórias a que se obriga, designadamente nos termos e 

modos no Acordo Parassocial Definitivo e da contraprestação convencionada, em resultado da normal atividade 

da Empresa Municipal, mas deficitária quanto a resultados ou eventualmente se decorrente dessa atividade 

ocorrer processo falimentar da mesma.” Nenhuma das restantes cláusulas diminui o alcance do que resulta 



  

 

Tribunal de Contas  
   

 

   
Página 61 

 
  

M
o
d

. 
T

C
  

1
9

9
9

.0
0

1
 

cristalinamente da letra desta disposição; nenhum acordo subsequente alterou esta assunção inequívoca e integral 

do risco financeiro pela TD. 

(…) E se dúvidas houvesse, para além dos considerandos dos acordos que claramente confirmam a vontade das 

partes expressa nos respetivos textos, aí está o teor da cláusula 11.12 do referido acordo sempre que varreria 

qualquer incerteza ao dispor que “fica consignado o princípio da não oneração da Empresa Municipal ou das 

contas públicas da 1ª Contratante por via da sua qualidade de sócia na referida Empresa Municipal, princípio 

que a 2ª contratante declara aceitar.” (…) 

A consulta foi feita com a mesma transparência com que decorreu todo o processo, disponibilizando-se toda a 

informação de base às decisões em preparação (…) não pode deixar de relevar a preocupação em solicitar o estudo 

dessa mesma questão jurídica a um jurisconsulta emérito (…). Acrescente-se (…) que o estudo foi realizado no contexto 

dos princípios e normas então vigentes. (…) A SATU-O teve a sua génese em momento muito anterior à 1ª iniciativa 

legislativa de caráter transversal nesta matéria, consubstanciada no Decreto-Lei n.º 86/2003, de 26 de abril (…). 

Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 141/2006, de 27 de julho, veio introduzir diversas alterações ao regime então vigente 

(…). Ora, diversamente do que dão a entender os senhores Auditores, a SATU-O não configura PPP nos moldes do 

artigo 2º do Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de maio ou Código dos Contratos Públicos (CCP). 

A constituição da empresa assentou na celebração do respetivo Contrato de Sociedade e, ainda, nos protocolos de 

acordo preliminar e acordos parassociais, tudo celebrado e tornado eficaz em data prévia à entrada em vigor do 

Decreto-Lei n.º 86/2003, de 26 de abril, recentemente revogado pelo Decreto-Lei n.º 112/2012, de 23 de 

maio. Pretender subsumir o modelo de colaboração então definido entre os sócios (Município de Oeiras e 

“Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A.”) com base noutros pressupostos legais, à data vigentes, 

aos cânones interpretativos de um regime legal posterior aprovado, contraria os mais elementares princípios de 

direito, em matéria de aplicação de lei no tempo.”    

58. Atento o teor das respostas prestadas no âmbito do contraditório, importa equacionar os 

argumentos expendidos pelos responsáveis supra identificados que, em síntese, contestam as 

observações constantes do ponto relativo à fundamentação prévia do Projeto, nos seguintes 

termos: 

i. Não pode ser imputado qualquer juízo de censura aos responsáveis que tomaram a 

decisão de constituição da SATU-Oeiras, na medida em que a mesma foi ponderada e 

suportada por estudos no nível decisório certo e adequado: 

ii. Dessa ponderação, resultou que no quadro do modelo de desenvolvimento traçado 

para o Concelho, só cabia um modelo de transporte público não poluente que 
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aproveitasse o corredor de vias já em utilização para reduzir os impactos sobre o 

território e servisse os residentes, estudantes e trabalhadores ao longo de eixo entre a 

chamada linha de Cascais e a chamada linha de Sintra; 

iii. As atas das reuniões dos órgãos municipais revelam uma profunda discussão em torno 

do Projeto, tendo para o efeito sido criada e designada uma comissão uma Comissão 

Paritária destinada a, entre outras funções, acompanhar os estudos com o fim de 

informar dos progressos ou constrangimentos do Projeto, bem como recolher e tratar 

toda a informação indispensável às decisões que devam ser tomadas; 

iv. A ausência de um adequado estudo de tráfego que deveria ter apoiado o estudo de 

viabilidade económico-financeira do Projeto não pode ser criticada, porquanto a 

necessidade de uma ligação de transporte foi imposta pelo rápido desenvolvimento do 

concelho, era uma evidência que não carecia de ser documentada;  

v. Resulta desde a primeira hora que o Projeto se desenvolveria por fases, sendo que a 

correspondente à ligação entre a estação original e Lagoas se traduzia no 

aproveitamento do interesse da Teixeira Duarte, SA, e que para as fases subsequentes 

se procurariam outros interessados no desenvolvimento do Projeto, públicos ou 

privados; 

vi. Não pode ser imputado um juízo de censura aos responsáveis municipais que entre 

2000 e 2004 deliberaram estabelecer uma parceria com uma entidade privada por força 

de uma lei de 2013, que determinou a extinção de empresa por não preencher os 

requisitos para a sua subsistência; 

vii. Não é aceite a conclusão de que nos acordos celebrados com a TD não foi 

devidamente acautelado o interesse público, designadamente no caso de dissolução da 

empresa, porquanto as Partes convencionaram um princípio de não oneração das 

contas públicas, estabelecido no Acordo Parassocial Preliminar; 

viii. O lançamento da parceria foi feito com a mesma transparência com que decorreu todo 

o processo, tendo para o efeito, se solicitado a realização de um estudo jurídico a um 

jurisconsulto emérito; 
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ix. A SATU-Oeiras não configura uma PPP nos moldes do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 

111/2012, de 23 de maio, ou nos termos do Código da Contratação Pública. A 

constituição da empresa assentou na celebração do respetivo contrato de sociedade e, 

ainda, nos protocolos de acordo preliminar e acordos parassociais, e tornado eficaz em 

data prévia à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 86/2003, de 26 de abril. 

59. Sopesados os argumentos explanados, afigura-se curial convocar de novo os elementos da 

matéria de facto assentes no Relato de Auditoria, dado que uma leitura atenta dos mesmos 

levar-nos-á a concluir que os responsáveis vêm argumentar contra elementos factuais 

sobejamente relatados e tratados em sede própria. 

60. Antes, porém, impõem-se duas notas prévias. A primeira prende-se com a asserção feita pelos 

responsáveis, em sede de exercício do direito de contraditório, de que o juízo de censura 

vertido no Relato de Auditoria se afasta dos princípios que devem reger o controlo da 

legalidade e regularidade das entidades sujeitas aos poderes do Tribunal de Contas. 

61. Não subscrevemos este argumento. Com efeito, decorre desde logo do n.º 1 do artigo 1º da 

Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, que “O Tribunal de Contas fiscaliza a legalidade e regularidade das 

receitas e das despesas públicas, aprecia a boa gestão financeira e efetiva responsabilidades por infrações 

financeiras.” 

62. Em concretização deste preceito, a alínea f) do n.º 1 do artigo 5º da mesma lei, dispõe, sob a 

epígrafe “competência material essencial” que compete em especial ao Tribunal de Contas, 

“apreciar a legalidade, bem como a economia, eficácia e eficiência, segundo critérios técnicos, da gestão financeira 

das entidades referidas nos n.º 1 e 2 do artigo 2º, incluindo a organização, o funcionamento e a fiabilidade dos 

sistemas de controlo interno.  

63. Em particular, que se refere à fiscalização sucessiva, dispõe no n.º 1 do artigo 50º, que “no 

âmbito da fiscalização sucessiva, o Tribunal de Contas verifica as contas das entidades previstas no artigo 2º, 

avalia os respetivos sistemas de controlo interno, aprecia a legalidade, economia, eficiência e eficácia da sua 

gestão financeira e assegura a fiscalização da comparticipação nacional nos recursos próprios comunitários e da 

aplicação dos recursos financeiros oriundos da União Europeia. 

64. Resulta portanto, de forma inequívoca, dos preceitos legais citados que, tendo em conta os 

limites dos poderes cognitivos constitucionalmente consagrados, cabe ao Tribunal uma função 

de verificação do dever de boa gestão ou uma função de controlo do mérito das entidades 
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sujeitas à sua jurisdição que não se limita a um mero juízo de legalidade e regularidade 

financeira59. 

65. A segunda nota, e que é indissociável da primeira, é que independentemente de configurar ou 

não infração financeira tipificada por lei, o Tribunal pode emitir juízos públicos de censura 

sobre determinadas situações, de acordo com os tipos de opinião admitidos em auditorias de 

conformidade no setor público, nos termos do n.º 3 do artigo 13º da Lei n.º 98/97, de 26 de 

agosto60, as quais não obstante não configurarem objetivamente um tipo de ilícito financeiro, 

não podem deixar de merecer um juízo de censurabilidade, como adiante se demonstrará. 

66. Estas observações iniciais prendem-se com a necessidade de reafirmar a factualidade 

subjacente (e não contestada) ao processo que culminou com a implementação do Projeto e a 

constituição da SATU-Oeiras, EM, SA, e que nos levou a concluir que a decisão de execução 

do projeto de transporte SATU, por parte do acionista público Município de Oeiras, não foi 

objeto de adequada avaliação prévia com o propósito de ser demonstrado se o mesmo 

corresponderia ou não à melhor opção para responder a necessidades de transporte coletivo 

no concelho, nomeadamente, no que respeita à articulação das infraestruturas de transporte 

existentes com o diagnóstico das necessidades de transporte sentidas, no envolvimento e 

posicionamento crítico do município face aos estudos realizados, na ausência de uma 

programação estratégica por parte da autarquia coerente com o objetivo primordial que, 

segunda alega, sempre esteve presente no lançamento da parceria, ou seja, a ligação das linhas 

férreas de Cascais a Sintra.  

                                                 
59  Vd. neste sentido, Sérgio Gonçalves do Cabo, “A Fiscalização Financeira do Sector Empresarial do Estado por 

Tribunais de Contas ou Instituições Equivalentes – Estudo de Direito Português e de Direito Comparado”, Tribunal 
de Contas, Lisboa, 1993, pág. 572-574. 

 Vd. igualmente, Paulo Nogueira da Costa, «a ideia de value for money convoca os critérios da economia, da eficiência e da 
eficácia, que, por sua vez,, concretizam o princípio da racionalidade da gestão (…) A problemática da eficiência não pode ser 
compreendido de forma isolada, ela tem de ser perspetivada à luz da unidade constitucional (…). Assim compreende-se bem a razão pela 
qual um controlo financeiro externo focado nos aspetos financeiro e contabilísticos é manifestamente insuficiente para responder aos desafios 
da boa governança (…). A governança só pode ser qualificada como boa se for garantida a responsabilidade das entidades públicas 
perante os cidadãos, a qual, além dos pressupor o respeito por critérios técnicos de boa gestão, é indissociável do respeito pelos princípios da 
justiça, da imparcialidade, a boa-fé, da igualdade e da proporcionalidade, plasmados no direito português, no artigo 267º, n.º 2, da 
Constituição da República Portuguesa», in “O Tribunal de Contas e a Boa Governança – Contributos para uma reforma 
do controlo financeiro externo em Portugal”, Coimbra Editora, 2012, pág. 516.      

60  Vd. também, o artigo 38º do Regulamento da 2ª Secção do Tribunal de Contas, aprovado pela Resolução n.º 3/98, 
da 2ª Secção, de 4 de junho, alterado pelas Resoluções n.os 2/2002, de 17 de janeiro e 3/2002, de 5 de junho, ambas 
da 2.ª Secção, publicadas respetivamente no Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 19 de junho de 1998, n.º 28, de 
2 de fevereiro de 2002 e n.º 129, de 5 de junho de 2002.   
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67. Com efeito, ao longo do extenso rol argumentativo produzido pelos responsáveis em sede de 

contraditório, é bem patente que os fundamentos da oposição às conclusões vertidas no 

Relato de Auditoria ancoram, quase exclusivamente, em argumentos de natureza formal que 

procuram demonstrar a inexistência de factos constitutivos de eventual responsabilidade 

financeira pela prática de ilícitos financeiros tipificados por lei. 

68. Sucede porém, sem prejuízo do respeito que nos merecem os comentários produzidos pelos 

alegantes, que não se vislumbra em que medida poderão colocar em causa as conclusões 

extraídas da análise.  

69. Porquanto, por um lado, os responsáveis fazem apelo a factos que foram exaustivamente 

relatados (vd. Título 4 – Enquadramento  e Título 5 – Fundamentação e Avaliação Prévia do 

Projeto), não carreando ao processo de auditoria quaisquer elementos de facto ou de direito 

suscetíveis de alterar o juízo preliminar constante do relato de auditoria e, por outro, porque 

não foram, nem tão-pouco constituía objetivo da análise, em particular da questão sub judice, 

imputados factos constitutivos de responsabilidade financeira aos responsáveis do MO que 

tomaram a decisão de constituição do Projeto SATU. 

70. Tal como se demonstrou, a matéria de facto relatada (e reafirma-se, não contestada) evidencia 

que o envolvimento da autarquia em todo o processo de lançamento do Projeto foi incipiente. 

Salienta-se, aliás, que os responsáveis são incoerentes com o que afirmaram à data da 

constituição do mesmo em sede de discussão nos órgãos municipais, e os argumentos que ora 

sustentam a sua oposição às conclusões do Relato de Auditoria.  

71. Atente-se, neste sentido, para o que afirmou o consultor jurídico da presidência da CMO, em 

reunião da câmara de 7 de fevereiro de 2001, que alertou que o mandato da Comissão Técnica 

de Coordenação estava limitado e os trabalhos respetivos destinar-se-iam a concretizar uma 

parceria previamente decidida, dado que o modelo do sistema estava pré-determinado, quer a 

comissão tivesse concordado ou não61.   

72. Assim como não se pode deixar de salientar, relativamente à ausência de uma apreciação 

crítica sobre os resultados do Estudo Económico-Financeiro Preliminar, as considerações 

tecidas pelo então Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, em sessão da Assembleia 

Municipal: “Mas qual é a importância para a nossa decisão (…) do estudo económico-financeiro para a 

                                                 
61  Cfr. Parágrafo n.º 45. 
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decisão da Assembleia Municipal ou da Câmara, zero (…) não tem nenhuma relevância. (…) o estudo 

económico-financeiro é importante é para a Teixeira Duarte não é para nós (…).” 

73. Ora, tendo em consideração que a argumentação que sustenta as alegações dos responsáveis 

incide grosso modo, na existência do estudo económico-financeiro e na designação de uma 

Comissão Técnica de Coordenação, estas constatações, longe de constituírem meros juízos 

opinativos dos auditores, constituem isso sim, matéria de facto incontestável e reveladora das 

conclusões extraídas da análise vertida no Relatório de Auditoria.   

74. Tal como o é a ausência de um adequado estudo de trafego, pois a alegada evidência da 

necessidade de um transporte com as características do SATU que não carecia de 

comprovação documental, não se revelou, afinal e desde o início da exploração do Projeto, tão 

evidente quanto o defenderam os seus responsáveis. Basta para o efeito atentar ao número de 

passageiros transportados pelo SATU (Quadro 2) desde 2004, ano de início da sua exploração.  

75. Se assim não fosse, mal se compreenderia a fundamentação da realização deste estudo em 

2010, no qual pode ler-se “(…) importa saber se o sistema terá procura suficiente que justifique os 

investimentos necessários à sua extensão. Deste modo, o estudo de procura é uma peça fundamental neste 

contexto decisional”.   

76. E dificilmente se pode aceitar o argumento de que a conjuntura económica financeira do país, 

distinta à data, poderia só por si, justificar a inexistência de estudos viabilidade e 

sustentabilidade ancorados em estudos de tráfego e de estimação da procura, pois, como a 

realidade cedo demonstrou, também os próprios pressupostos de base do estudo inicial não 

tiveram aderência à realidade existente62.  

77. Não se ignora que a responsabilidade pelo financiamento inicial do Projeto a cargo do 

acionista privado e a estipulação de uma cláusula de não oneração das contas públicas 

configura uma mais-valia do mesmo, por não colocar o ónus do esforço financeiro inicial 

dependente de recursos públicos. 

78. Porém, a efetiva salvaguarda do Projeto SATU e do interesse público subjacente (e da sua 

continuidade) consistia em assegurar condições de expansão do mesmo para além da área de 

                                                 
62  Cfr. parágrafo 49. 
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interesse do acionista privado. Todavia, em resposta a procedimentos de auditoria63, a 

sociedade SATU-Oeiras e em particular, o acionista privado TD, SA, alertaram por diversas 

vezes, que por motivos vários associados à falta de empenho do acionista público que não foi 

capaz de mobilizar o Projeto junto das entidades com capacidade e competência para alocar os 

recursos necessários à expansão do mesmo, se tinha chegado a uma situação de impasse que 

veio a culminar com a decisão de encerramento da empresa64. 

79. De igual modo, não se pode também aceitar o argumento de que foi uma lei posterior, a Lei 

n.º 50/2012, de 31 de agosto, a determinar que a SATU-Oeiras não reunia condições para a 

sua continuidade. A situação económico-financeira da sociedade e as condições necessárias à 

continuidade das operações são per si (vd. Pontos 8 – “Situação Económico Financeira da 

SATU-Oeiras” e 9. Continuidade das operações) inequívocas quanto à (in)capacidade para a 

SATU-Oeiras para assegurar a continuidade do Projeto em condições de sustentabilidade. 

80. Termos em que se justifica a razão pelo qual o juízo de censura é dirigido quer aos 

responsáveis que tomaram a decisão de constituição e implementação do Projeto, quer aos 

que tiveram a responsabilidade pela execução e desenvolvimento do mesmo.  

81. Finalmente, quanto ao argumento de que a SATU-Oeiras não configura uma parceria público-

privada nos moldes do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de maio, ou nos termos 

do Código da Contratação Pública e que a constituição da empresa assentou na celebração do 

respetivo contrato de sociedade e nos protocolos de acordo preliminar e acordos parassociais, 

tornados eficazes em data prévia à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 86/2003, de 26 de 

abril, cumpre dizer que, em momento algum, se afirmou que a parceria que envolveu a 

constituição de uma sociedade de capitais públicos e privados com vista à prossecução de um 

serviço de interesse geral, traduzida na constituição da SATU-Oeiras, EM, SA, estaria sujeita a 

diplomas posteriores à data da constituição da mesma. 

82. Esta afirmação só poderá ficar a dever-se a uma incorreta leitura dos fundamentos que nos 

levaram a concluir que o lançamento da parceria poderia e deveria ter sido sujeita a um 

                                                 
63  Cfr. Ponto 3.2 – Metodologia – que envolveram o exame documental, a realização de entrevistas com os 

responsáveis do MO, da SATU-Oeiras e da Teixeira Duarte, SA. 

64  Cfr. sobre este aspeto, vide o Ponto 9 do Relatório de Auditoria – “Continuidade das Operações”, bem como a 
respostada da TD, SA, ao Despacho Judicial de Auditoria, de 9 de junho de 2013, no qual afirma: “(…) razões 
conjunturais e outras ligadas ao sócio Município de Oeiras ao longo de alguns anos determinantes para a normal prossecução do 
desenvolvimento do Projeto e designadamente um inadequado empenhamento da afirmação do Projeto junto da Coletividade e na promoção 
do seu financiamento, em particular no domínio das candidaturas a Fundos Comunitários, constituíram um elementos desfavorável ao 
desenvolvimento do Projeto (…)”.  
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procedimento concursal65, dado que, à luz da doutrina e do direito subsidiário da União 

Europeia existentes à data era sobre a matéria bastante clara no sentido de afirmar que 

estamos perante um modelo de PPP, de base institucional.  

Conclusões 

83. A constituição da SATU-Oeiras e a decisão de execução do projeto de transporte SATU - 

Sistema Automático de Transporte Urbano não foram precedidos de estudos de procura que 

suportassem a análise da viabilidade do investimento, nem tão pouco foram objeto de 

adequada avaliação prévia com o propósito de ser demonstrado se o projeto corresponde ou 

não à melhor opção para responder a necessidades de transporte coletivo no concelho, 

nomeadamente, no que respeita à articulação do levantamento de infraestruturas de 

transportes existentes com o diagnóstico das necessidades de transporte sentidas. 

84. Os termos da parceria estabelecida com a TD, S.A. para execução do projeto de transporte 

SATU não se adequam ao objetivo estabelecido pela Câmara Municipal de Oeiras (CMO) de, 

no quadro das orientações da política de transportes consagrada no Plano Regional de 

Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML), assegurar a 

ligação entre as linhas férreas Lisboa-Cascais/Lisboa-Sintra, uma vez que por via dos acordos 

estabelecidos apenas se previu a execução da ligação Paço d’Arcos a Lagoas Park e definiram 

os termos do respetivo financiamento. 

85. A constituição da parceria não obedeceu a um processo concorrencial de seleção do parceiro 

privado e baseou-se em pressupostos operacionais e financeiros que não se verificaram. 

Juízo de Auditoria 

86. Em face do exposto, emite-se um juízo de censura aos responsáveis pela apresentação e 

aprovação das propostas que antecederam a constituição da empresa local SATU-Oeiras, 

vertidos nos documentos de suporte à decisão de constituição da empresa e demais 

instrumentos jurídicos que conformam a relação societária, vertidos na proposta de protocolo 

de acordo preliminar, no projeto de acordo parassocial preliminar e de estatutos da empresa 

(Isaltino Afonso Morais, Presidente da Câmara Municipal de Oeiras e os Vereadores 

identificados no Anexo IX, então em funções), sem que dispusessem de elementos que 

                                                 
65

  Cfr. Anexo V do Relatório de Auditoria. 



  

 

Tribunal de Contas  
   

 

   
Página 69 

 
  

M
o
d

. 
T

C
  

1
9

9
9

.0
0

1
 

demonstrassem que a parceria estabelecida correspondia à melhor opção para responder a 

necessidades de transporte coletivo no concelho, de que o projeto SATU era viável e que 

estariam disponíveis adequados meios de financiamento. 

6. EFICÁCIA DOS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E DE FISCALIZAÇÃO DA 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA 

 O Municí pio de Oeiras e a SATU-Oeiras não desenvolveram os adequados 
instrumentos estratégicos de gestão tendentes à formalização e assunção de 
compromissos entre as partes no que respeita a objetivos calendarizados e 
quantificados, recursos estimados e critérios de avaliação de desempenho. A 
inexistência de tais instrumentos estratégicos constitui uma infração ao RJSEL e à 
LAEL 

87. Os artigos 29º, 7º e 31º das Leis n.os 58/98 (LQEMIR), 53-F/2006 (RJSEL) e 50/2012 

(LAEL), respetivamente, que sucessivamente regeram a atividade empresarial local, 

estabelecem que a gestão das empresas municipais se deve articular com os objetivos 

prosseguidos pelas entidades públicas participantes no capital social e assegurar a respetiva 

viabilidade económica e equilíbrio financeiro. 

88. O artigo 31º da LQEMIR previa a celebração de contratos-programa com o município sempre 

que a empresa prosseguisse objetivos setoriais, realizasse investimentos de rendibilidade não 

demonstrada ou adotasse preços sociais. 

89. Os artigos 16º do RJSEL e 37º da LAEL conferem às câmaras municipais competência para 

aprovação de orientações estratégicas relativas à função acionista que definam os objetivos a 

prosseguir tendo em vista a promoção do desenvolvimento local e regional, contendo metas 

quantificadas e contemplando a celebração de contratos entre as entidades públicas 

participantes e as empresas locais (…)66. As orientações estratégicas devem refletir-se nas orientações 

anuais definidas em assembleia geral e nos contratos de gestão a celebrar com os gestores.    

90. Com efeito, de acordo com os artigos 9º e 20º do RJSEL e 47º da LAEL, a prestação de 

serviços de interesse geral pelas empresas locais e a atribuição de subsídios à exploração67, 

depende da celebração de contratos de gestão com as entidades (públicas) participantes. Estes 

contratos devem definir detalhadamente o fundamento da necessidade do estabelecimento da 

                                                 
66

  O artigo 16º do RJSEL utiliza o termo “sociedades do setor empresarial local” em vez de “empresas locais”. 
67

  O artigo 9º do RJSEL refere-se a “subsídios ou outras transferências financeiras provenientes das entidades 

participantes no capital social”.  
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relação contratual, a finalidade desta relação, bem como a eficácia e a eficiência que se 

pretende atingir com a mesma, concretizados num conjunto de indicadores ou referenciais que 

permitam medir a realização dos objetivos sectoriais. 

91. Os requisitos legalmente estabelecidos visam, naturalmente, enquadrar a gestão estratégica das 

empresas municipais na prossecução do interesse público e acautelar condições básicas de 

sustentabilidade financeira. 

92. Na verdade, o Município não procedeu à elaboração e aprovação de orientações estratégicas 

relativas ao exercício da função acionista (público). Não o fez quando a isso não estava 

legalmente vinculado pela LQEMIR, nem quando o RJSEL consagrou ”Orientações 

estratégicas” como requisito legal, a partir de 2007. Independentemente da exigência legal, 

parece que a “boa gestão” devia ter passado por uma assunção formalizada de objetivos e 

metas quantificadas para a prossecução dos serviços de interesse geral, que devem ser parte 

integrante de contratos de gestão. 

93. O Município também se eximiu de celebrar os referidos contratos de gestão previstos no 

RJSEL. Com efeito estes contratos não se subsumem aos contratos-programa celebrados, pois 

têm uma vocação de enquadramento programático muito mais abrangente. O RJSEL 

condiciona a prossecução do interesse geral pelas empresas municipais à existência de 

contratos de gestão que assumem assim um carácter apriorístico. São instrumentos 

estratégicos de gestão porque pressupõem a contratualização de objetivos e de indicadores 

para medir a sua realização; têm um caráter programático porque implicam a identificação dos 

fundamentos da relação contratual, a sua finalidade, bem como a medida de eficácia e 

eficiência que se pretende atingir. 

94. A ausência destes instrumentos é contrária ao RJSEL e à LAEL. 

Contraditório 

95. No âmbito do exercício do direito de contraditório, os responsáveis que se pronunciaram 

sobre a matéria (Ponto 6 do Relatório – Cfr. Quadro 1), apresentaram as seguintes alegações68: 

“(…) Periodicamente e em estrito cumprimento dos prazos legais são preparados instrumentos de gestão para o 

ano seguinte, os quais definem metas, investimentos e objetivos a atingir, sendo a análise da execução feita 

                                                 
68  Vd. Anexo II-P. 
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trimestralmente ou semestralmente, mediante apresentação de relatórios apresentados pela SATU Oeiras ao 

Município de Oeiras. 

Nesse âmbito, não é verdade que não tenham sido dadas quaisquer instruções de gestão ou objetivos com caráter 

programático, tanto mais que foram submetidos à apreciação e aprovação dos órgãos municipais as seguintes 

propostas de deliberação do executivo municipal, as quais foram remetidas ao órgão deliberativo.”  

96. Diversamente do que alegam os responsáveis, a aprovação dos instrumentos de gestão 

previsional e a apresentação de relatórios trimestrais pela SATU-Oeiras ao MO insere-se no 

âmbito do exercício de tutela e dos deveres especiais de informação previstos, respetivamente, 

nos artigos 39º, n.º 2 e 27º69 da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, e que não se 

confundem com a definição de orientações estratégicas relativas ao exercício da função 

acionista plasmadas no artigo 16º da mesma lei70, e que se traduzem na fixação de um 

conjunto de objetivos (mensuráveis e parametrizados) de longo alcance que concretizam uma 

visão estratégica de interesse público, conforme tivemos oportunidade de relatar. 

7. FINANCIAMENTO DA EMPRESA MUNICIPAL 

Nota prévia 

97. Na sequência dos trabalhos de auditoria dirigidos à análise do financiamento da SATU-Oeiras, 

foram detetadas desconformidades nas demonstrações financeiras referentes aos anos de 2008 

a 2012, relativas ao reconhecimento, apresentação e divulgação de obrigações da empresa local 

assumidas perante o acionista privado, decorrentes, designadamente, da realização de 

prestações acessórias, de contratos de suprimentos, de outros financiamentos e 

correspondentes juros, que se relatam nos subpontos seguintes. 

98. Todavia, em momento posterior ao da realização dos trabalhos de auditoria, foi celebrado um 

acordo de liquidação e partilha do património entre os acionistas, aprovado em assembleia 

geral de 23 de abril de 2015, a respeito da deliberação de dissolução da empresa. Nos termos 

do referido acordo, estabelece-se que os “acionistas da empresa nada têm a receber quer da empresa, 

quer entre si, designadamente por qualquer crédito, compensação ou indemnização, seja a que título for, pela 

dissolução/liquidação da empresa ou relativamente à actividade desenvolvida pela mesma até à liquidação” e 

                                                 
69  Atual artigo 42º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 

70  Atual artigo 37º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 
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que os acionistas assumem não se verificar qualquer incumprimento na execução dos acordos 

parassociais, nem existirem obrigações de pagamento ou indemnização exigíveis entre si.  

99. Ainda por via do mesmo acordo foi aceite pelas partes que a TD, S.A. não exigirá o reembolso 

das prestações acessórias e de outros créditos, como sejam os decorrentes dos contratos de 

suprimento ou outros financiamentos à empresa local e correspondentes juros, dada a 

incapacidade desta para cumprir as obrigações assumidas. 

100. Assim, face à indicação de extinção das obrigações da empresa local no âmbito dos 

financiamentos obtidos, as recomendações de auditoria formuladas no presente ponto, 

relativas à respetiva expressão nas demonstrações financeiras, foram ajustadas de modo a que 

as quantias comparativas para os períodos anteriores expressas nos relatos financeiros 

subsequentes à deliberação de dissolução da empresa, possam refletir adequadamente a 

posição financeira da SATU-Oeiras face às obrigações até então assumidas perante o seu 

acionista privado. 

7.1. Prestações Acessórias 

 As transações realizadas por conta de prestações acessórias de capital estão 
apresentadas em balanço enquanto instrumento de capital próprio, apesar de 
constituí rem passivos financeiros da empresa local assumidos perante a TD, S.A.  

 A referida omissão de passivos dos balanços anuais e das divulgações presentes 
nos anexos reportados aos exercí cios de 2008 a 2012 afeta com significado o relato 
financeiro da empresa local, pelo que este último não proporciona uma imagem 
verdadeira nem apropriada da posição financeira da empresa, sendo por esta razão 
objeto de um juí zo de auditoria desfavorável. 

 As demonstrações financeiras não refletem, para o mesmo quinquénio, a totalidade 
dos pagamentos realizados pela empresa local a tí tulo de reembolsos das 
prestações acessórias, tendo os montantes em causa sido reconhecidos enquanto 
pagamento de juros sobre tais prestações. Os saldos afetados são objeto de um 
juí zo de auditoria desfavorável  

 

Os Factos71 

101. Por via do acordo parassocial preliminar, os acionistas da SATU-Oeiras estabeleceram, nos 

termos já descritos no presente relatório de auditoria, que cabe à TD, SA, garantir, até ao 

limite máximo de € 30 358 007,20, o necessário financiamento das duas fases do projeto “por 

                                                 
71  No anexo VII ao presente relatório encontra-se disponível cópia integral dos acordos parassociais. 
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recurso a fundos próprios, consubstanciado em Prestações Acessórias em espécie, correspondentes aos 

seguintes serviços, trabalhos e fornecimentos72: 

 Estudos de conceção e projeto de execução do sistema de transporte na componente 

do equipamento/material circulante; 

 Infraestruturas e equipamentos fixos; 

 Equipamento/material circulante. 

102. Nos termos do mesmo acordo parassocial preliminar, a Empresa Municipal obrigar-se-á (…) ao 

reembolso em dinheiro das Prestações em espécie e a uma contraprestação, devida antecipadamente, determinada 

pela aplicação da Taxa Euribor (seis meses) acrescida de um spread de 3% (três por cento) sobre o montante 

pecuniário definido. 

103. Pelo acordo parassocial intercalar e respetivos aditamentos, foram adotados, com caráter 

definitivo, documentos necessários ao desenvolvimento da 1ª fase do projeto de transporte, 

incluindo os respeitantes ao respetivo financiamento e quantificação pecuniária das prestações 

acessórias a realizar em espécie73. 

104. Nos termos do auto de entrega subscrito pela SATU-Oeiras e pelos seus dois acionistas, foi 

formalizada, em 8 de novembro de 200474, a entrega pela TD à SATU-Oeiras das prestações 

acessórias em espécie relativas à 1ª fase do projeto de transporte, quantificadas em € 

                                                 
72  Cfr. Acordo Parassocial Preliminar – alínea h) dos considerandos, alínea d) da cláusula 2.ª e cláusulas 10ª e 11ª.  

 Ainda nos termos da cláusula 11ª do acordo parassocial preliminar, da cláusula 6ª do acordo parassocial intercalar e dos respetivos 
aditamentos, é obrigação do município suportar os custos no montante de M€ 2,4, acrescidos de IVA, maioritariamente 
respeitantes à construção das Infraestruturas e equipamentos fixos inerentes à Estação do Fórum, mediante celebração de 
contrato-programa com a SATU-Oeiras, uma vez que a autarquia tinha a pretensão de construir nessa zona um novo edifício para 
acolhimento dos respetivos serviços.  

 Não se tendo verificado atempada celebração dos contratos-programa em referência, a TD, S.A. assumiu entretanto 
o financiamento dos custos em causa, no âmbito das prestações acessórias a realizar. A empresa local, após 
celebração dos contratos-programa e recebimento das verbas em causa, procedeu ao reembolso do financiamento 
logo após a entrada em exploração do SATU. O MO, por seu turno transferiu para entidades privadas parte dos 
encargos em referência, no montante de M€ 2. 

73 
 Entre os documentos em referência, necessários à quantificação das prestações acessórias em espécie, encontram-se 

os estudos técnicos, económicos e financeiros, cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre a TD, S.A. 
e a OTIS Elevadores, Lda. para o desenvolvimento dos estudos de conceção do projeto de transporte, minuta do 
contrato entre a TD, S.A. e a OTIS Elevadores, Lda. para fornecimento do equipamento/material circulante, 
orçamento da TD, S.A. incluindo lista de quantidades e preços unitários relativos à construção de infraestruturas e 
equipamentos fixos. Os referidos documentos, constituem parte integrante do acordo parassocial intercalar, tendo, 
nesta medida, sido aprovados por unanimidade em reunião da CMO de 29 de maio de 2002, sob proposta de 
deliberação n.º 923/02, de 23 de maio, da Presidente da CMO, Teresa Pais Zambujo. 

74
  Ainda que a inauguração da 1ª fase do SATU tivesse tido lugar em 7 de junho de 2004, decorreu até 8 de novembro 

de 2004 um período de operação experimental do sistema que funcionou em regime parcial e de correção de algumas 
deficiências no âmbito do contrato de fornecimento do material circulante, assim expresso no auto de entrega das 
prestações acessórias. 
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22.115.336,81 (montante sem IVA), nos termos das cláusulas 3ª e 7ª, com base nos elementos 

técnicos, económicos e financeiros anteriormente acordados pelos sócios e consagrados nos 

acordos parassociais, em especial no acordo parassocial intercalar, conforme indicado. 

105. Na sequência da entrega das prestações acessórias, foi emitida pela TD à SATU-Oeiras, a 

correspondente faturação em 8 de novembro de 2004, que se seguidamente se identifica: 

QUADRO 3 – PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS – FATURAÇÃO 

(un: euros) 

FATURA DATA PARCELA FATURADA MONTANTE* 

1777 / 11.04 08.11.2004 

Projeto de execução 595 000,00 

Infraestrutura e equipamentos fixos 14 695 151,19 

Fornecimento do equipamento/material circulante 8 176 524,51 

  Total de fatura (n.º 1777 / 11.04) 23 466 675,70 

1778 / 11.04 08.11.2004 Revestimento exterior dos pilares do viaduto 166 338,75 

  Total de fatura (n.º 1778 / 11.04) 166 338,75 

1779 / 11.04 08.11.2004 Infraestrutura e equipamentos fixos da Estação do Fórum 2 684 236,35 

  Total de fatura (n.º 1779 / 11.04) 2 684 236,35 

    

PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS:  
MONTANTE SEM INCIDÊNCIA DE IVA 22 115 336,81 

TOTAL FATURADO, COM INCIDÊNCIA DE IVA 26 317 250,80 

* Valores faturados, incluindo IVA à taxa de 19%.  

106. As prestações acessórias encontram-se, desde 2004, apresentadas nos correspondentes 

balanços e respetivos anexos da empresa local enquanto instrumento de capital próprio, com 

inscrição na conta 53 – «Outros Instrumentos de Capital Próprio»75.  

107. Os bens subjacentes às prestações acessórias constam entre os ativos não correntes expressos 

nas mesmas demonstrações, com a classificação de ativos fixos tangíveis76.  

108. Os referidos itens do ativo fixo estão mensurados pelo respetivo custo (€ 22 115 336,81)77 

deduzido de depreciações acumuladas (€ 7 826 154,13 até 31.12.2012), consistentemente com 

                                                 
75

  De acordo com o Plano Oficial de Contabilidade, a referida conta 53 é designada de «Prestações suplementares», e 

integra igualmente os capitais próprios. A subconta de registo das prestações acessórias é, nos termos dos 
correspondentes balancetes, a subconta 5312, sob a designação de «Prestações acessórias Teixeira Duarte, SA». 

76
  Imobilizações corpóreas até 31 de dezembro de 2009, no âmbito do Plano Oficial de Contabilidade então aplicável.  

77
  A importância relativa à incidência de IVA (€ 4 201 913,99) foi objeto de inscrição na correspondente conta «Estado 

e outros entes públicos).  
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o que a este respeito se encontra descrito nas políticas contabilísticas divulgadas no anexo às 

demonstrações financeiras, perfazendo um valor líquido contabilístico de € 14 289 182,68.  

109. Dos livros da empresa local não consta o reconhecimento de quaisquer perdas por imparidade 

associadas aos ativos em referência.  

110. Até 31 de dezembro de 2012, a TD faturou e cobrou à empresa local, a título de reembolso 

das prestações acessórias o montante de € 5.362.310,4878.  

111. A 31 de dezembro de 2012 o total de encargos financeiros suportados pela SATU-Oeiras a 

título de juros de prestações acessórias ascende, nos termos e condições estabelecidas no 

acordo parassocial preliminar, a € 9 342 226,12, e encontra-se reconhecido nas demonstrações 

financeiras anuais enquanto gastos de financiamento, na conta «Juros suportados – Outros 

juros»79, pelos seguintes montantes: 

QUADRO 4 – PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS – JUROS SUPORTADOS 

un: euros 

 
Até 

31.12.2007 
2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Juros 4 025 333,68 1 586 121,08 1 123 689,23 824 954,96 932 299,01 849 828,08 9 342 226,04 

112. Do assinalado montante de gastos incorridos com juros, foi paga pela SATU-Oeiras, em 

outubro de 2005, a importância de € 1 235 044,62, contra emissão de correspondente nota de 

débito80. O remanescente valor encontra-se reconhecido entre os passivos da empresa local, 

registado em «Outras contas a pagar – Credores por acréscimos de gastos – Outros juros», 

com um saldo de € 8 107 181,42, em 31.12.201281.  

113. Por contrapartida, a contabilidade da TD apresenta a 31 de dezembro de 2012, e 

consistentemente com a contabilidade da SATU-Oeiras, um saldo devedor de igual montante 

                                                 
78

  Cfr. Recibos n.º 1413/2004, de 30.11.2004 e n.º 0824/2005, de 25.11.2005, e de nota de crédito relativa à 

regularização de € 185 265,69). 
79

  Designação de conta para os exercícios de 2010 a 2012, de acordo com o Código de Contas do SNC. Nos exercícios 

de 2008 e 2009 os referidos encargos foram reconhecidos na correspondente conta «Custos e perdas financeiras – 
Outros juros» 

80
  Vd. Nota de débito n.º 1016000494, emitida em Outubro de 2005 pela TD, S.A.. 

81
  Designação de conta para os exercícios de 2010 a 2012, de acordo com o Código de Contas do SNC. Nos exercícios 

de 2008 e 2009 os passivos em referência foram reconhecidos na correspondente conta «Acréscimos e diferimentos 
– Acréscimos de custos – juros a liquidar». 
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(€ 8 107 181,42) em «Outras contas a receber - Devedores por acréscimo de rendimentos - 

Juros a receber», por contrapartida de proveitos de juros reconhecidos anualmente.  

Análise 

 DA QUALIFICAÇÃO DAS PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS DE CAPITAL PARA RECONHECIMENTO NAS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

114. As «Bases para a apresentação de demonstrações financeiras»82 (BADF) prescrevem que as 

demonstrações financeiras devem apresentar de forma estruturada e apropriada a posição 

financeira da entidade que relata o respetivo exercício económico, o que pressupõe a 

representação fidedigna dos efeitos das transações, outros acontecimentos e condições de acordo com as definições e 

critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos e, consequentemente, do capital 

próprio83. 

115. Os pressupostos de reconhecimento contabilístico dos elementos das demonstrações 

financeiras encontram-se previstos na Estrutura Concetual84 do SNC e dependem da 

verificação dos seguintes critérios85 / 86: 

 O item tem associado provável benefício económico futuro; 

 O custo ou valor do item podem ser mensurados com fiabilidade; 

 O item satisfaz os requisitos de materialidade estabelecidos para as demonstrações 

financeiras. 

116. A qualificação da operação relativa às prestações acessórias para reconhecimento nas 

demonstrações financeiras dos exercícios de 2010 a 2012, apresentados sob o referencial 

contabilístico consagrado no SNC, respeita os 3 critérios de avaliação enunciados.  

                                                 
82  As «Bases para a apresentação de demonstrações financeiras» foram aprovadas nos termos do Decreto-Lei n.º 

158/2009, de 13 de julho e constituem, de acordo com o mesmo diploma, um dos elementos fundamentais do 
Sistema de Normalização Contabilística. 

83  Cfr. ponto 2.1 – «Âmbito, finalidade e componentes», BADF. 
84  Estrutura concetual do SNC publicada pelo Aviso n.º 15652/2009, D.R. n.º 173, Série II, de 7 de setembro. 
85  O reconhecimento contabilístico corresponde ao processo de apresentação no balanço ou na demonstração dos 

resultados de um item, em função de critérios previstos na Estrutura concetual do SNC (cfr. Estrutura Concetual do 
SNC - Reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras, § 80) 

86  Quanto aos critérios de reconhecimento contabilístico de itens nas demonstrações financeiras, cfr. Estrutura 
Concetual do SNC - Reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras (§ 80 a 96). 
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117. Quer quanto à produção de benefícios económicos associados às prestações acessórias (1.º 

critério), cuja avaliação é consistente com a perspetiva de geração de rendimentos decorrentes 

do item presente nos documentos financeiros previsionais da empresa. 

118. Quer quanto à possibilidade de mensuração fiável das prestações (2.º critério), que no caso em 

concreto não depende de estimativas para determinação do custo, tendo o órgão de gestão 

mensurado os ativos subjacentes pelo custo determinado em função do preço estabelecido 

pelos acionistas no âmbito dos elementos económicos e financeiros subjacentes aos acordos 

parassociais e faturado pelo acionista TD após entrega das prestações acessórias. 

119. Quer, por último, quanto aos requisitos de materialidade (3.º critério), cuja relevância decorre 

da dimensão financeira do financiamento obtido junto de um dos acionistas da empresa. 

Importará a este respeito sublinhar que o montante de prestações acessórias representa 132% 

(M€ 21,0) do total de balanço a 31.12.2012, num contexto de relevantes resultados líquidos 

acumulados negativos (M€ 23,4) e de passivos essencialmente compostos por juros 

decorrentes do financiamento acionista (M€ 8,2). 

120. Verifica-se estarem igualmente reunidos os pressupostos de reconhecimento contabilístico dos 

elementos das demonstrações financeiras para os exercícios de 2008 e 2009, preparadas no 

âmbito da vigência do Plano Oficial de Contabilidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 410/89, 

de 21 de novembro.  

121. Com efeito, o princípio contabilístico da materialidade determina que as demonstrações 

financeiras devem evidenciar todos os elementos que sejam relevantes e que possam afetar avaliações ou 

decisões pelos utentes interessados.  

122. E no mesmo sentido, a relevância encontra-se consagrada no mesmo referencial enquanto 

característica qualitativa da informação financeira, sendo entendida como a qualidade que a 

informação tem de influenciar as decisões dos seus utentes, ao ajudá-los a avaliar os acontecimentos passados, 

presentes e futuros ou a confirmar ou corrigir as suas avaliações. 
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 DA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS DE CAPITAL NAS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS87 

123. Em nota explicativa sobre a natureza e classificação contabilística das prestações acessórias, 

bem como dos correspondentes juros, os responsáveis da empresa local salientam que o 

acionista privado assumiu o risco de não reembolso das mesmas, a não ser que a Empresa Municipal apresente 

resultados que permitam o referido reembolso, de acordo com o Acordo Parassocial Preliminar, assinado em 

2001-08-09 com o Município de Oeiras, conforme disposto no ponto 11.10 da Cláusula 11ª 88. 

124. No decurso das indagações de auditoria realizadas em sede de trabalho de campo, os mesmos 

responsáveis esclareceram que a apresentação nas demonstrações financeiras das prestações 

acessórias enquanto instrumento de capital próprio tem sustentação na referida disposição 

parassocial, na perspetiva de que da referida disposição decorre que o reembolso das 

prestações só se torna exigível caso a empresa demonstre capacidade de realizar os 

correspondentes pagamentos, após gerar resultados económicos positivos.  

125. Ainda no âmbito de exames realizados sobre a apresentação das prestações acessórias nas 

demonstrações financeiras da empresa local – dos quais resultam as conclusões adiante 

relatadas – foram efetuadas diligências de auditoria junto da TD89, que assegurou o 

financiamento em causa, tendo em vista a recolha de evidências adicionais sobre o montante e 

a natureza de tais prestações. 

126. Na sequência das mencionadas diligências de auditoria, apurou-se que entre os ativos 

financeiros apresentados no balanço reportado a 31 de dezembro de 2012 do acionista 

privado, consta o saldo relativo ao financiamento da SATU-Oeiras por prestações acessórias, a 

respeito da 1.ª fase do projeto de transporte urbano. 

                                                 
87

  Como adiante se observará, a análise que no presente ponto se desenvolve sobre a apresentação e divulgação das 

prestações acessórias de capital nas demonstrações financeiras incide, fundamentalmente, no exame relativo à 
substância e realidade financeira da operação.  

 O pressuposto da substância sobre a forma previsto no SNC encontra-se igualmente acolhido no POC. Nestes 
termos, por uma questão de facilitação da exposição, a análise à natureza da transação tem por referência o SNC, 
sendo que as conclusões que se extraem quanto à respetiva apresentação enquanto parte integrante do capital 
próprio ou do passivo, tendo por base as respetivas substancia e realidade económica, são válidas para a totalidade 
do período de incidência da auditoria, isto é, para os exercícios de 2008 a 2012. 

88
  Cfr. Ofício n.º 20/13, de 24.01.2013. 

89
  Diligências realizadas a coberto dos Despachos Judiciais de Auditoria de 8 de maio e de 18 de julho de 2013, bem 

como do Despacho Judicial de Auditoria de 9 de outubro de 2013. 
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127. O referido saldo figura como empréstimo concedido a empresa associada (SATU-Oeiras), sob 

a conta 41.23 - «Investimentos financeiros - Empréstimos concedidos» e ascende a, 

aproximadamente, M€ 21, sendo coincidente em montante com o saldo apresentado pela 

empresa local à mesma data.  

128. De acordo com o SNC, a conta «Investimentos financeiros» deve integrar, por natureza, as 

aplicações de natureza estratégica ou detidas com carácter de permanência, conforme se infere 

das notas de enquadramento ao respetivo Código de Contas, aprovado em anexo à Portaria 

n.º 1011/2009, de 9 de setembro.  

129. A subconta 4123 – empréstimos concedidos é reconhecida na generalidade da literatura 

contabilística, como destinada ao registo de empréstimos que visam a rendibilização de 

excedentes de capitais numa perspetiva de médio e longo prazo entre sociedades participantes 

e participadas, como sejam suprimentos ou outras formas de empréstimo, adiantamentos ou 

operações de tesouraria90.  

130. Já no que respeita à exigibilidade do reembolso das prestações acessórias, o acionista privado 

expressou um entendimento semelhante ao já manifestado pelo Conselho de Administração 

de que, face ao disposto no já referido ponto 11.10 da Cláusula 11ª, a exigibilidade do 

reembolso só se efetivar se verificada a existência de capacidade de pagamento da empresa 

local, nos termos genéricos estabelecidos no acordo parassocial preliminar. 

131. Face às posições financeiras expressas por ambas as empresas, foi solicitado ao Presidente do 

Conselho de Administração da TD, ao abrigo de despacho judicial de auditoria91, que 

esclarecesse o facto de a TD ter inscrito em balanço um registo das prestações acessórias 

realizadas correspondente a empréstimo concedido à empresa local – instrumento de dívida – 

e de, por seu turno, a mesma empresa local apresentar o referido item enquanto instrumento 

de capital próprio, sendo certo que a TD, em assembleia geral, votou favoravelmente as contas 

em referência da empresa local. 

132. Em cumprimento do referido despacho, os responsáveis da TD afirmam que não existe 

dualidade de critérios contabilísticos em relação às contas da TD, SA e da SATU-Oeiras, EM.  

                                                 
90

  Cfr. entre outros, BORGES, A.; RODRIGUES, A.; RODRIGUES, R. (2014), Elementos de Contabilidade Geral, 

Áreas Editora, SA. 
91

  Cfr. Despacho judicial de auditoria de 9 de outubro de 2013. 
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133. Invocam, a propósito, que a expectativa de reembolso das Prestações Acessórias se prevê no longo prazo e 

que a TD assume, nos termos dos acordos parassociais, o risco inerente à impossibilidade […] de 

reembolso dessas prestações acessórias, e que, mesmo que tal impossibilidade não se verifique, não estando o 

controlo da decisão da sua restituição na esfera da TD, S.A., considera-se que os montantes respeitantes às 

Prestações Acessórias estão corretamente escriturados em ambas as empresas. 

134. Igualmente questionado sobre a mesma matéria através de despacho judicial de auditoria92, o 

representante da sociedade Mariquito, Correia & Associados – SROC, sociedade emissora da 

certificação legal das contas em referência da SATU-Oeiras e também da TD, vem apresentar 

idênticos argumentos aos expendidos pelos responsáveis da TD. 

135. O representante da SROC invoca, em concreto, que considerou, desde o início da constituição das 

Prestações acessórias de capital, que a respetiva contabilização na TD, S.A. deveria ser na rubrica 

Investimentos financeiros – Empréstimos concedidos dado o seu caráter permanente e não visar suprir 

necessidade de tesouraria cujo eventual reembolso no futuro está condicionado à existência de resultados positivos 

bem como à deliberação nesse sentido por parte dos acionistas.  

136. Prossegue, indicando que o acionista privado assume o risco inerente à não verificação das condições 

necessárias ao reembolso e que, face ao exposto, entende que as Prestações acessórias estão corretamente 

escrituradas na SATU-Oeiras, não se verificando os pressupostos para que sejam consideradas como passivo 

financeiro. 

 PRESTAÇÕES ACESSÓRIAS: PASSIVO FINANCEIRO DA SATU-OEIRAS 

137. O Código de Contas do SNC, publicado pela Portaria n.º 1011/2009, de 9 de setembro, não 

consagra expressamente nenhuma conta ou subconta específica para registo das prestações 

acessórias, nem para a contabilidade do prestador, nem tão pouco para a contabilidade do 

emissor deste instrumento, à semelhança do que anteriormente sucedia com o código de 

contas do Plano Oficial de Contabilidade.  

138. Para esta circunstância de aparente omissão, amplamente reconhecida na literatura financeira93, 

poderá encontrar-se explicação no próprio SNC, desde logo nas considerações à conta 53 

                                                 
92

  Cfr. Despacho judicial de auditoria de 17 de dezembro de 2013. 

93
  Vejam-se, neste sentido, António Martins – “Uma nota sobre o conceito de fonte produtora constante do artigo 23.º do CIRC: 

sua relação com partes de capital e prestações acessórias”, in Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, Ano I, N.º 2, 
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«Outros instrumentos de capital próprio», constantes das notas de enquadramento ao referido 

Código de Contas do SNC. 

139. Decorre das referidas notas de enquadramento à conta 53, que esta conta será utilizada para 

reconhecer as prestações suplementares ou quaisquer outros instrumentos financeiros (ou suas componentes) que 

não se enquadrem na definição de passivo financeiro. Nas situações em que os instrumentos financeiros (ou as 

suas componentes) se identifiquem com passivos financeiros, deve utilizar-se a rubrica apropriada das contas 25 

– Financiamentos obtidos ou 26 – Acionistas/sócios. 

140. O referencial contabilístico, relativamente às contas de uma entidade emitente de prestações 

acessórias, não impõe o reconhecimento da partida que dobra o registo no ativo da entidade 

prestadora numa única rubrica especificada, antes prevê a apresentação em rubrica adequada 

de uma de duas massas patrimoniais, no passivo ou, em alternativa, no capital próprio, em 

função das características determinantes da substância económica do item em concreto.  

141. A avaliação da substância económica do instrumento de financiamento é, portanto, um 

requisito à adequada apresentação de eventos financeiros nas demonstrações financeiras, 

acolhido no Código de Contas do SNC, conforme se deduz das citadas considerações à conta 

53.  

142. Também na Estrutura Concetual em referência no SNC se reconhece a imprescindibilidade da 

avaliação da substância económica dos itens objeto de relato financeiro, na obtenção de 

informação fidedigna e apropriada da posição financeira da entidade contabilística94. 

                                                                                                                                                             
06/08, Almedina, 2008, pp.29 e ss., Rogério Fernandes Ferreira e José Vieira dos Reis – “Prestações Acessórias e 
Partes de Capital”, in Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, Ano 3, n.º 4, 01/11, Almedina, 2011, pp. 11 e ss., 
Manuel António Pita – “As prestações acessórias em dinheiro”, in Revisores e Auditores, Revista da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas, n.º 57, abril-junho/12, Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, 2012, pp. 39 e ss., ou 
ainda Ana Pinto da Rocha – “Da Perda Grave do Capital nas Sociedades de Capitais: O Papel das Prestações Acessórias e 
Suplementares”, Petrony, 2009, pp. 168-172. 

 António Borges, Azevedo Rodrigues e Rogério Rodrigues – “Elementos de Contabilidade Geral”, Áreas Editora, 26 
Ed., Lisboa, 2014. 

94
  Tal como reconhecido na Estrutura Concetual em referência no SNC, a representação fidedigna de transações e 

outros acontecimentos na posição financeira enquanto ativos, passivos ou elementos do capital próprio de uma 
entidade pressupõe a consideração da respetiva substância e realidade económica dos itens e não meramente a 
consideração da forma legal ou idealizada, uma vez que uma e outra – substancia e forma – nem sempre são 
consistentes, cfr. §§ 31 a 35 e 49 a 51.  

 A Estrutura Concetual publicada pelo Aviso n.º 15 652/2009, D.R. n.º 173, Série II, de 7 de setembro, constitui, nos 
termos do SNC, um documento autónomo a este referencial contabilístico, de enquadramento dos diversos 
instrumentos que compõem o SNC e tem por base o anexo 5 das «Observações relativas a certas disposições do 
Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho», publicado pela Comissão 
Europeia em novembro de 2003. 
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143. Face ao que antecede aprecia-se seguidamente se as subjacentes substância e realidade 

económica das prestações acessórias da SATU-Oeiras, se conformam com as características 

inerentes aos instrumentos de capital próprio, com os pressupostos e os requisitos que regem 

a sua contabilização e, consequentemente, se tais prestações se encontram adequadamente 

apresentadas nas demonstrações financeiras da empresa local. 

144. A SATU-Oeiras e o acionista TD na sequência da efetivação das prestações acessórias, 

reconheceram consequências patrimoniais simétricas nas respetivas posições financeiras, 

conforme anteriormente exposto.  

145. Ao valor do ativo financeiro registado no balanço da TD constituído pelos direitos de crédito 

detidos sobre a empresa local95, correspondeu o registo de uma obrigação financeira no 

balanço da SATU-Oeiras, face ao dever de entregar dinheiro ao acionista privado, pelo 

montante da avaliação pecuniária das prestações acessórias96, sendo que esta obrigação, na 

circunstância em apreço, se encontra apresentada enquanto instrumento de capital próprio97, 

conforme anteriormente referido.  

146. As matérias relativas a aspetos particulares de apresentação de transações específicas e de 

outros acontecimentos, bem como as matérias relativas ao reconhecimento, mensuração e 

divulgação de itens são, conforme previsto nas BADF, tratadas nas «Normas contabilísticas e 

de relato financeiro» (NCRF) 98. 

147. A respeito da realização das prestações acessórias, a SATU-Oeiras apresenta nas respetivas 

contas a detenção de um instrumento de capital próprio, através de registo na conta 53 

«Instrumentos de capital próprio», conforme se descreveu no âmbito dos factos apurados. Por 

contrapartida, o acionista privado revela a respeito da mesma operação um ativo financeiro, 

com inscrição na conta 4123 «Empréstimos concedidos». 

                                                 
95  Registo em subconta 41.23 «Investimentos financeiros – empréstimos concedidos», com saldo a 31.12.2012 de 

aproximadamente M€21, coincidente em montante com o saldo expresso à mesma data no balanço da SATU-Oeiras. 

96  À referida obrigação acresce ainda, nos termos anteriormente explicitados, o dever de pagamento de uma 
contraprestação convencionada, que se vence sobre o montante pecuniário em dívida, reconhecido pela empresa 
local enquanto passivo financeiro, na subconta 2733 «Juros a liquidar». As observações de auditoria sobre esta 
matéria encontram-se adiante relatadas. 

97  Registo na conta 53 «Outros instrumentos de capital próprio», subconta 5312 «Prestações acessórias Teixeira Duarte, 
SA». 

98  Cfr. SNC – BADF, parágrafos §§2.1.5 e 2.1.6, publicada em anexo ao Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho. 

 As «Normas contabilísticas e de relato financeiro» encontram-se publicadas pelo Aviso n.º 15655/2009, D.R. n.º 173, 
Série II, de 7 de setembro, e constituem, nos termos do Decreto-Lei n.º 158/2009, um elemento fundamental do 
Sistema de Normalização Contabilística. 
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148. Os requisitos de apresentação e divulgação dos instrumentos financeiros e do respetivo 

reconhecimento e mensuração encontram-se prescritos pela Norma Contabilística e de Relato 

Financeiro 27 – «Instrumentos financeiros»99. 

149. Nos termos da referida NCRF 27, um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um 

ativo financeiro numa entidade e a um passivo financeiro ou instrumento de capital próprio noutra entidade. 

150. Decorre da citada noção que é condição prévia à qualificação de um contrato como 

instrumento financeiro, a existência de efeitos na esfera patrimonial de uma sociedade e do 

consequente reflexo na esfera patrimonial da contraparte.  

151. Os efeitos nas esferas patrimoniais de ambas as sociedades, devem encontrar adequada 

expressão nas respetivas posições financeiras, pela observância do requisito de simetria dos 

registos contabilísticos, o qual assenta na circunstância de o registo de um facto patrimonial na 

contabilidade da sociedade titular de um direito pressupor um registo simétrico desse facto 

patrimonial na contabilidade da sociedade sujeita à correspondente obrigação. 

152. Os acordos parassociais celebrados entre os acionistas cumprem o referido requisito de 

simetria, neles se estabelecendo os termos da obrigação a que se encontra sujeita a SATU-

Oeiras, relativa ao pagamento de uma importância correspondente à avaliação pecuniária 

atribuída às prestações acessórias realizadas pela TD, S.A., e do correspondente direito desta 

última em receber tal montante100.  

153. O tratamento contabilístico da operação nas contas da empresa local deve, portanto, observar 

o preceituado na NCRF 27, pelo que importa aferir se a apresentação do instrumento de 

capital próprio está conforme aos requisitos da mencionada norma e das demais disposições 

contabilísticas aplicáveis. 

                                                 

99
  A NCRF 27 consiste numa adaptação das seguintes normas internacionais de contabilidade adotadas pela UE nos 

termos do Regulamento (CE) n.º 1126/2008 da Comissão, de 3 de novembro, que adota determinadas normas 
internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 19 de julho:  

 IAS 32 – Instrumentos Financeiros: Apresentação 
 IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e mensuração 
 IFRS 7 – Instrumentos Financeiros – Divulgação de informações. 

100
  Cfr. Clausulas n.º 11.10 do acordo parassocial preliminar, 5ª e 6ª do acordo parassocial intercalar e 3ª do 1.º e do 2.º 

aditamentos ao acordo parassocial intercalar. 
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154. Nos termos da mencionada NCRF, um instrumento de capital próprio é qualquer contrato que 

evidencie um interesse residual nos ativos de uma entidade após dedução de todos os seus passivos101. 

155. A noção de instrumento de capital próprio deriva das noções de ativos e passivos financeiros e 

abrange os instrumentos que não se enquadrem na definição de passivo financeiro102. 

156. Neste sentido, para que o instrumento financeiro em apreço se possa qualificar como 

instrumento de capital próprio, não deverá exibir características fundamentais inerentes aos 

passivos financeiros. 

157. Nos termos da NCRF 27 a existência de uma obrigação constitui uma característica essencial de 

um passivo, sendo por si só suficiente para diferenciar o instrumento financeiro em que tal 

obrigação esteja presente de um instrumento de capital próprio103.  

158. Na situação em apreço, a obrigação da SATU-Oeiras de entregar dinheiro ao seu acionista 

privado após a efetivação por este das prestações acessórias, resulta do disposto no acordo 

parassocial preliminar e no acordo parassocial intercalar e respetivos aditamentos104 e firma-se 

com a entrega de tais prestações. 

159. Por via dos acordos parassociais ficou estabelecido que as Prestações Acessórias em espécie serão 

sempre efectuadas a título oneroso pelo que a Empresa Municipal obrigar-se-á, face à 2ª Contratante [TD, 

                                                 
101

  Cfr. NCRF 27, §5. 

102
  Cfr. NCRF 27, §5 e considerações à conta 53 «Outros instrumentos de capital próprio», constantes das notas de 

enquadramento ao referido Código de Contas do SNC, publicado pela anteriormente citada Portaria n.º 1011/2009.  
103

  Cfr. NCRF 27 – Instrumentos Financeiros, §5 e Estrutura Concetual do SNC, parágrafos §§ 59 a 63.  

 A noção de obrigação corresponde, no âmbito da mencionada NCRF 27, ao dever ou responsabilidade para agir ou 

executar de certa maneira. 

 A respeito da qualificação de um passivo financeiro em função da existência de uma obrigação ver igualmente o 
disposto na Norma Internacional de Contabilidade 32 – Instrumentos Financeiros: Apresentação, § 17, que se encontra na 
base da NCRF 27 e que é, em concreto, consistente com o disposto nas citadas disposições da NCRF 27: 

 Uma característica crítica na diferenciação entre um passivo financeiro e um instrumento de capital próprio é a existência de uma 
obrigação contratual de um participante no instrumento financeiro (o emitente), seja de entregar dinheiro ou outro ativo financeiro ao outro 
participante (o detentor), seja de trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com o detentor em condições que sejam potencialmente 
desfavoráveis para o emitente. Nos termos do parágrafo§ 13 da Norma internacional de Contabilidade 32, a expressão 
«contrato» e «contratual» referem-se a um acordo com consequências económicas para as partes envolvidas.  

104
  Cfr. cláusulas 11.8.3, 11.9 e 12, todas do acordo parassocial intercalar, cláusula 5ª do acordo parassocial intercalar e 

cláusula 3ª do 1.º e 2.º aditamentos ao acordo parassocial intercalar. 
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S.A.], ao reembolso em dinheiro das Prestações Acessórias em espécie e a uma contraprestação (…) sobre o 

montante pecuniário.105 

160. A existência de tal obrigação é assumida pelos sócios como fundamental na relação de parceria 

regulada pelo acordo parassocial, tendo os acionistas expressado que as partes, clara e 

inequivocamente, aceitam que (…) o reembolso à 2ª contratante [TD,S.A.] do seu valor pecuniário e a 

respetiva contraprestação (…) são pressupostos determinantes da vontade de contratar106. 

161. Por força do acordo parassocial preliminar é igualmente estabelecido que o cumprimento da 

mesma obrigação tem caráter prioritário sobre eventuais distribuições de fundos aos sócios, 

nos seguintes termos107: para além dos direitos que resultam do presente Acordo Parassocial e dos demais 

direitos inerentes à sua qualidade de sócia da Empresa Municipal, confere-se, irrevogavelmente, à 2ª 

Contratante [TD, S.A.] o direito potestativo e impostergável ao reembolso prioritário e em dinheiro das 

Prestações Acessórias em espécie108. 

162. As disposições parassociais citadas são portanto explícitas quanto à existência de uma 

obrigação da empresa local de reembolso pecuniário das prestações em espécie que lhe foram 

entregues no final do exercício de 2004. 

163. Por força das vinculações assumidas entre os sócios e a sociedade participada, a empresa local 

ficou assim sujeita a uma obrigação de pagamento, isto é, uma obrigação com consequências 

financeiras na respetiva esfera patrimonial, pelo que está assim verificada a característica 

essencial ao reconhecimento e apresentação de um passivo financeiro no âmbito da operação 

de financiamento à SATU-Oeiras por via da realização das prestações acessórias. 

164. A apresentação nas demonstrações financeiras de tais prestações enquanto instrumento de 

capital próprio não está, consequentemente, conforme ao preceituado no SNC, 

nomeadamente nos parágrafos §§2.1.5 e 2.1.6 das BADF, nos parágrafos §§24 a 46, § 49, § 51, 

                                                 
105

  Cfr. Cláusula 11.8.3 do acordo parassocial preliminar. As disposições sobre esta matéria constantes dos restantes 

acordos têm idêntico sentido ao da cláusula 11.8.3 acima transcrita.  
106

  Cfr. Cláusula 11.9 do Acordo Parassocial Preliminar. 
107

  Cfr. Cláusula 12 do Acordo Parassocial Preliminar. 

108
  A respeito do caráter prioritário do reembolso das prestações acessórias, a TD, S.A. esclarece, através do ofício n.º 

10.13.1168, de 25 de outubro de 2013, que o entendimento que tem sobre a questão é o de que a partir do momento ou 
sempre que a SATU-Oeiras, E.M., S.A. apresente resultados anuais positivos, sem prejuízo do cumprimento de obrigações legais ou 
estatutárias, neste domínio, o reembolso das Prestações Acessórias e das contraprestações respetivas deverá ser prioritário em relação a 
quaisquer outras distribuições. 
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§§ 59 a 64 e §§ 80 a 96 da Estrutura Conceptual, na NCRF 27 e nas considerações sobre 

outros instrumentos de capital próprio, constantes do código de contas do SNC. 

165. No âmbito da presente análise é ainda relevante destacar os argumentos apresentados pelo 

Conselho de Administração da empresa local, pelo acionista privado e pelo representante da 

SROC109 no âmbito dos esclarecimentos prestados ao Tribunal sobre o facto de a TD ter 

reconhecido as prestações acessórias realizadas enquanto empréstimo concedido à empresa 

local – instrumento de dívida – e de, por seu turno, a mesma empresa local apresentar o 

financiamento enquanto instrumento de capital próprio, tendo a TD, em assembleia geral, 

votado favoravelmente as contas da empresa local. E aferir em que medida tais argumentos 

devem pesar na ponderação das prestações acessórias enquanto instrumento de capital próprio 

ou passivo financeiro da empresa local. 

166. Conforme anteriormente se indicou, foram invocados, em síntese, os seguintes aspetos: 

 Por força da cláusula 11.10 do acordo parassocial preliminar, o reembolso das 

prestações acessórias e o pagamento da correspondente contraprestação encontram-se 

condicionados à existência de resultados não deficitários da empresa local. O acionista 

privado e a empresa local manifestam o entendimento de que face à referida disposição, 

os pagamentos em referência só serão exigíveis quando a empresa local evidencie 

capacidade financeira para a sua realização, assumindo a TD o risco inerente ao não 

recebimento das verbas acordadas; 

 A TD não detém o controlo da decisão de restituição das prestações acessórias, 

dependendo esta de deliberação acionista nesse sentido. 

167. São assim apresentados constrangimentos ao cumprimento da obrigação, com o pressuposto 

de que tais constrangimentos tornam as prestações acessórias enquadráveis no conceito de 

instrumento de capital próprio, enquanto veículo de interesse residual nos ativos da empresa 

após dedução dos seus passivos. 

168. Aprecie-se então, separadamente, cada um dos argumentos expendidos. 

                                                 
109

  A sociedade de revisores em referência emitiu as certificações legais das sucessivas contas prestadas pela empresa 

local desde a respetiva constituição, bem como certificou legalmente as contas do acionista privado, reportadas ao 
exercício de 2012. 
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169. O primeiro argumento, tem por base o disposto na referida cláusula n.º 11.10, por via da qual 

se estabelece que a TD, S.A., sem prejuízo do demais estipulado no presente acordo parassocial preliminar, 

assume, inequivocamente, o risco inerente à impossibilidade total ou parcial, definitiva ou temporária, do 

integral reembolso das Prestações Acessórias (…) e da contraprestação convencionada, em resultado da normal 

atividade da Empresa Municipal, mas deficitária quanto a resultados ou, eventualmente, se decorrente desta 

actividade, ocorrer processo falimentar da mesma.  

170. Na citada disposição é portanto equacionada a circunstância de se verificar incapacidade 

financeira da SATU-Oeiras de cumprir as obrigações de pagamento em referência, pelo que, 

nestes termos importará concluir se tal circunstância é adequada para fundamentar a não 

qualificação enquanto passivo financeiro da obrigação de pagamento identificada pelos sócios 

como reembolso das prestações acessórias. 

171. Por outro lado, importa igualmente concluir se é atendível a posição assumida pela SATU-

Oeiras e pela TD – no sentido de que a exigibilidade do cumprimento das obrigações de 

pagamento só deve ocorrer em função da verificação de um determinado resultado económico 

mínimo do devedor – enquanto fundamento válido para a não apresentação no rol de passivos 

financeiros da empresa local da obrigação de pagamento identificada pelos sócios como 

reembolso das prestações acessórias.   

172. Veja-se então a questão da relevância da capacidade ou incapacidade financeira para 

reconhecimento de um passivo. 

173. A noção de passivo financeiro adotada no SNC não tem como vetor principal a capacidade ou 

incapacidade financeira da entidade contabilística para liquidar a obrigação assumida. 

Conforme anteriormente se deu conta, a noção de passivo consagrada na Estrutura Concetual 

do SNC, designadamente nos parágrafos §§ 59 e 60, alicerça-se na assunção de uma obrigação 

corresponde ao reconhecimento de um dever para agir ou executar de certa maneira, nomeadamente 

pela cedência de recursos em contrapartida de incorporação de benefícios económicos, sendo de esperar a 

verificação de consequências económicas na circunstância de incumprimento da mesma obrigação.  
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174. Esta noção de passivo é naturalmente consistente com o que a propósito se dispõe na NCRF 

27, designadamente quanto ao dever de uma entidade reconhecer um passivo quando ficar 

obrigada ou sujeita a uma obrigação de entregar dinheiro ou qualquer outro ativo a terceiros110. 

175. Também por força do disposto no parágrafo § 33 da NCRF 27 se dispõe que uma entidade deve 

desreconhecer um passivo financeiro (ou parte de um passivo financeiro) apenas quando este se extinguir, isto é, 

quando a obrigação estabelecida no contrato seja liquidada, cancelada ou expire, o que manifestamente 

não sucede com as obrigações de pagamento a que a SATU-Oeiras se encontra sujeita perante 

o seu acionista privado. 

176. Ou seja, nos termos das disposições contabilísticas citadas, a condição financeira da SATU-

Oeiras não constitui um critério de reconhecimento e de apresentação da obrigação de 

pagamento, não sendo portanto suscetível de ponderação na qualificação do instrumento 

financeiro em causa111.  

177. Assim, conclui-se que o argumento invocado pelo Conselho de Administração da empresa 

local e pelo representante da SROC relativo ao não reconhecimento da obrigação nos passivos 

da empresa local na medida em que o eventual pagamento das prestações acessórias de capital 

se encontra condicionado à capacidade de pagamento da SATU-Oeiras decorrente da 

existência de resultados positivos, não tem suporte nos preceitos de contabilidade aplicáveis, 

designadamente na Estrutura concetual e na NCRF, nos concretos termos anteriormente 

indicados.   

178. Veja-se agora a questão relacionada com a não exigibilidade do pagamento em função da 

existência de resultados deficitários. 

179. A matéria relativa ao tratamento contabilístico sobre disposições que contenham 

circunstâncias que possam conduzir à não liquidação de uma obrigação encontra-se plasmada 

na Norma Internacional de Contabilidade (IAS) 32, que se encontra na base da já referida 

                                                 
110

  Cfr., designadamente, §§ 5 e 10 da NCRF 27. 

111
  A respeito da matéria em apreço, torna-se elucidativo o disposto na Norma Internacional de Contabilidade 32 – 

Instrumentos Financeiros: Apresentação, adotada na Comunidade Europeia ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 
1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho na qual se baseia a NCRF 27, que uma restrição na 
capacidade de uma entidade de satisfazer uma obrigação contratual (…) não nega a obrigação contratual da entidade nem o direito 
contratual do detentor segundo o instrumento. 
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NCRF 27, e cujos preceitos se mostram consistentes com as noções de obrigação e de passivo 

financeiro presentes no SNC112.  

180. Entre os acontecimentos futuros incertos encontra-se na referida norma internacional, uma 

referência expressa à circunstância de por meio de um instrumento financeiro uma das partes 

envolvidas poder exigir à outra a entrega de dinheiro em função da verificação ou da não 

verificação de determinados resultados económicos desta última113. 

181. A suscetibilidade de obtenção de um determinado resultado económico constitui, nos termos 

da mesma norma internacional, parte integrante do leque exemplificativo de eventos cuja 

ocorrência ou não ocorrência é reconhecida como estando fora do controlo tanto do emitente como 

do detentor do instrumento financeiro114. 

182. A ausência de controlo sobre um evento que desencadeie ou, ao invés, evite o cumprimento 

de uma obrigação por parte da entidade a quem cabe liquidar o instrumento financeiro, tem 

como consequência, nos termos do normativo aplicável, que esta mesma entidade fique 

desprovida do direito incondicional de evitar entregar dinheiro ou outro ativo financeiro115. 

                                                 
112

  As normas internacionais de contabilidade adotadas na União Europeia ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 

1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho, podem constituir um referencial para efeitos de 
contabilização e de relato financeiro, nos termos estabelecidos no ponto 1.4 do SNC aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
158/2009, de 13 de julho, designadamente para as situações em que o normativo nacional não dê resposta a aspetos 
particulares de transações ou situações que se coloquem a uma dada entidade. 

 A aplicabilidade do normativo internacional nos termos indicados relaciona-se com a circunstância de se verificar 
coerência entre o normativo contabilístico nacional e as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB) e adotadas na União Europeia (UE), bem como a coerência com os 
principais instrumentos de harmonização no domínio contabilístico da UE - a Diretiva n.º 78/660/CEE do 
Conselho, de 25 de julho de 1978 (quarta Diretiva), e a Diretiva n.º 83/349/CEE do Conselho, de 13 de junho de 
1983 (Sétima Diretiva). 

 As NCRF constituem, nos termos do SNC, uma adaptação das normas internacionais de contabilidade adotadas pela 
UE nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002. Nesta medida, as NCRF formam um corpo de normas 
coerente com as normas internacionais de contabilidade em vigor na UE, com o propósito de garantir o alinhamento 
com as diretivas e regulamentos em matéria contabilística da UE (cfr. preâmbulo do Decreto-Lei n.º 158/2009 e n.º 
5 do anexo do mesmo diploma). 

 Nos termos do Decreto-Lei n.º 158/2009 (cfr. n.º 5 do mencionado anexo), o conjunto das NCFR pode não contemplar 
algumas normas internacionais e as NCRF podem dispensar a aplicação de determinados procedimentos e divulgações exigidos nas 
correspondentes normas internacionais, embora garantindo, no essencial, os critérios de reconhecimento e de mensuração contidos nestas 
normas. 

113
  Cfr. Norma Internacional de Contabilidade 32: Instrumentos Financeiros: Apresentação, §25. 

114
  Vd. igualmente §25 da Norma Internacional de Contabilidade 32: Instrumentos Financeiros: Apresentação. 

115
  Vd. igualmente §25 da Norma Internacional de Contabilidade 32: Instrumentos Financeiros: Apresentação. 
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183. E, neste sentido, decorre da referida IAS 32 que não se verificando a detenção de um direito 

incondicional de evitar a entrega de dinheiro ou outro activo financeiro para liquidação de uma obrigação 

contratual, a obrigação corresponde à definição de passivo financeiro116. 

184. Face às disposições enunciadas, é forçoso concluir que a previsão do ponto 11.10 da cláusula 

11ª do acordo parassocial preliminar, relativa à impossibilidade de a empresa local proceder à 

liquidação do instrumento financeiro em resultado da normal actividade, mas deficitária quanto a 

resultados ou se decorrente desta actividade, ocorrer processo falimentar, tem por pressuposto a eventual 

ocorrência de um acontecimento que para efeitos de tratamento contabilístico se deve 

considerar como não estando sob o controlo da SATU-Oeiras, nem tão pouco da TD, S.A.. 

185. Em consonância com as disposições normativas em referência, Carlos Baptista da Costa e 

Gabriel Correia Alves117, afirmam o seguinte a respeito da mera suscetibilidade de reembolso 

das contribuições dos sócios: 

“Só são de considerar como capital próprio as contribuições dos sócios que não sejam susceptíveis de reembolso, a 

não ser aquando da redução de capital ou da liquidação da sociedade. As prestações susceptíveis de serem 

incluídas no capital próprio correspondem, na terminologia do IASB, a instrumento de capital próprio («equity 

instruments») os quais são quaisquer contratos que evidenciem um interesse residual nos activos de uma 

empresa depois de deduzidos todos os seus passivos”. 

186. Face a tudo o que antecede, conclui-se que a empresa local não se encontra em posição de 

evitar, em qualquer circunstância, a ocorrência de um exfluxo de recursos monetários para o 

acionista TD, S.A. na sequência das prestações acessórias realizadas, pelo que, nos termos 

indicados, a obrigação de pagamento das prestações acessórias constitui um passivo financeiro 

da SATU-Oeiras. 

187. Assim, a argumentação invocada pelo Conselho de Administração da empresa local e pelo 

representante da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas e igualmente subscrita pelo 

acionista privado quanto ao não reconhecimento da obrigação nos passivos da empresa local 

na medida em que o pagamento só é exigível no caso de existência de resultados não 

deficitários da empresa local, não tem suporte nos preceitos de contabilidade aplicáveis, 

designadamente na NCRF 27 e na norma internacional em que esta se baseia, a IAS 32. 

                                                 
116

  Cfr. Norma Internacional de Contabilidade 32: Instrumentos Financeiros: Apresentação, §19. 

117
  Carlos Baptista da Costa e Gabriel Correia Alves, in Contabilidade Financeira, 2008, Editora Rei dos Livros. 
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188. Face ao que antecede, conclui-se que o relato financeiro da SATU-Oeiras relativo às 

prestações acessórias mostra-se desconforme às normas contabilísticas aplicáveis à preparação 

e apresentação das demonstrações financeiras, designadamente do balanço, da demonstração 

das alterações no capital próprio e no anexo. 

189. A 31 de dezembro dos anos de 2008 a 2012 a situação patrimonial líquida da empresa está 

sobreavaliada em € 20 954 940,32, por via da incorreta apresentação das prestações acessórias 

na conta «Outros instrumentos de capital próprio» e os passivos de natureza não corrente 

subavaliados em igual montante. O montante da incorreção assinalada representa, no período 

assinalado, entre 112% e 132% do valor total de balanço. 

190. A materialidade subjacente à distorção identificada afeta com significado o relato financeiro 

dos exercícios de 2008 a 2012, pelo que as inexatidões apuradas são suscetíveis de influenciar a 

leitura das demonstrações financeiras e a eventual tomada de decisões dos respetivos utentes. 

191. E na situação concreta, a apresentação e divulgação do instrumento financeiro em referência 

(prestações acessórias) enquanto instrumento de capital próprio, reflete incorretamente a 

inexistência de obrigações da SATU-Oeiras na realização de pagamentos para liquidação de tal 

instrumento. 

192. Caso a empresa local apresentasse adequadamente a operação, a respetiva situação patrimonial 

líquida a divulgar passaria a estar negativa, pelo que, nesta medida, a insuficiência dos ativos 

contabilísticos para responder perante as obrigações constituídas, ascenderia a 

€ 16 204 893,53.    

193. Nestes termos, conclui-se que as demonstrações financeiras não proporcionam uma imagem 

verdadeira nem apropriada do capital próprio e dos passivos assumidos e, consequentemente, 

da posição financeira expressa pela SATU-Oeiras no período assinalado e são merecedoras de 

um juízo de desconformidade, como adiante se expressa. 

194. Mas é igualmente de notar que a par dada falta de fiabilidade das demonstrações financeiras, 

existe uma outra característica qualitativa essencial que fica também severamente 

comprometida, a comparabilidade, na medida em que o relato financeiro apresenta 

contraditórias posições contabilísticas que a respeito desta matéria foram assumidas nas contas 

da empresa local, como de seguida se relata. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Página 92 

 
  

195. Em causa está, em concreto, o reconhecimento e a apresentação da obrigação de pagamento 

das prestações acessórias em contraposição com o reconhecimento e a apresentação da 

obrigação de pagamento dos correspondentes juros estabelecidos por via dos acordos 

parassociais. 

196. Conforme se indicou no início do presente ponto, no âmbito da factualidade apurada, quer a 

empresa local quer o acionista privado reconheceram, respetivamente, um passivo financeiro e 

um ativo financeiro pela obrigação a que se encontra sujeita a SATU-Oeiras no pagamento 

dos juros corridos sobre o montante pecuniário correspondente às prestações acessórias de 

capital devido à TD118. 

197. As disposições relativas à obrigação de pagamento dos juros são comuns às disposições 

estabelecidas para o pagamento do capital subjacente, nomeadamente quanto à eventual 

incapacidade da SATU-Oeiras na realização dos pagamentos e à assunção desse risco de 

incumprimento pela TD, conforme decorre das clausulas n.º 11.10 do acordo parassocial 

preliminar, 5ª e 6ª do acordo parassocial intercalar e 3ª do 1.º e do 2.º aditamentos ao acordo 

parassocial intercalar. 

198. Ou seja, apesar de por via dos acordos parassociais se terem estabelecido os mesmos 

pressupostos quanto à liquidação da obrigação de pagamento das prestações acessórias e 

quanto à liquidação dos correspondentes juros, os responsáveis da empresa local 

reconheceram e apresentaram nas demonstrações financeiras a primeira obrigação de 

pagamento referida enquanto item de capital próprio, que a 31.12.2012 ascendia a cerca de 

M€ 21 (132% do balanço), e a obrigação de pagamento dos respetivos juros enquanto passivo 

financeiro, que à mesma data ascendia a cerca de M€ 8 (51% do balanço). 

199. Consequentemente observa-se uma inconsistência fundamental de políticas contabilísticas nas 

demonstrações financeiras da empresa local, decorrente da adoção de critérios distintos de 

reconhecimento e apresentação de factos patrimoniais de igual natureza, que na situação 

vertente consubstanciam obrigações de pagamento com iguais pressupostos de liquidação, isto 

                                                 
118

  A obrigação de pagamento de juros encontra-se inscrita no balanço da SATU-Oeiras reportado a 31.12.2012, em 

conta do passivo 2722 «Outras contas a pagar – Credores por acréscimos de gastos – Outros juros», pela quantia de 
€ 8.107.181,42. O correspondente direito encontra-se reconhecido no balanço da TD reportado à mesma data, por 
igual montante, na conta 27211 «Outras contas a receber - Devedores por acréscimo de rendimentos - Juros a 
receber». 
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é, passivos financeiros, e relativamente às quais foram selecionadas e aplicadas políticas 

contabilísticas diferentes.  

200. Tal inconsistência impede a apresentação de uma imagem verdadeira e apropriada sobre a 

posição financeira da SATU-Oeiras. A informação veiculada nas demonstrações financeiras 

não permite identificar as verdadeiras similitudes entre as obrigações em questão – de 

pagamento de capital e juros – porque estas não se encontram agrupadas, tratadas e relatadas 

de forma consistente.  

201. Nesta medida, os responsáveis pelas demonstrações financeiras da SATU-Oeiras colocaram 

em crise a comparabilidade da informação financeira, nomeadamente entre as asserções 

contidas nas próprias demonstrações financeiras, sendo de salientar que a comparabilidade 

constitui, nos termos da Estrutura Conceptual do SNC, uma das características qualitativas 

principais do relato financeiro119. 

202. Quanto ao segundo argumento apresentado, é invocado pela TD e pelo representante da 

SROC, que o acionista privado não detém o controlo da decisão de restituição das prestações 

acessórias, acrescentando o representante da SROC que tal decisão depende de deliberação 

acionista nesse sentido. 

203. Todavia, a alegada exigência do pagamento por dever de sujeição à deliberação dos acionistas, 

não se encontra prevista nem nas disposições do contrato de sociedade, nem nos estatutos, 

nem nos acordos parassociais, nem tão pouco o regime das prestações acessórias previsto no 

Código das Sociedades Comerciais contém qualquer requisito específico sobre a matéria120.  

204. Na realidade, e conforme anteriormente descrito, os termos e condições gerais de exigibilidade 

e de realização de pagamentos ao acionista privado, referentes às prestações acessórias de 

capital encontram-se já aprovados pelos acionistas por via dos acordos parassociais firmados 

(vd. cláusulas 11.8.3, 11.9 e 12, todas do acordo parassocial intercalar, cláusula 5ª do acordo 

parassocial intercalar e cláusula 3ª do 1.º e 2.º aditamentos ao acordo parassocial intercalar). 

205. Assim, não foi demonstrada e não merece acolhimento a invocação de que a liquidação das 

obrigações de pagamento se encontre sujeita a deliberação acionista. 

                                                 
119

  Vd. Estrutura Conceptual do SNC, §§ 24 e 39 a 42. 

120
  Cfr. Código das Sociedades Comerciais, artigo 287º. 
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206. É ainda de assinalar que, apesar da linha de argumentação apresentada ir no sentido da 

sujeição de pagamentos relativos a prestações acessórias e correspondentes à deliberação dos 

acionistas, foram realizados pagamentos relativos às prestações acessórias no montante global 

de € 5 362 310,48, e relativos a juros no montante de € 1 235 044,62, perfazendo um total de 

€ 6 597 355,10, tal como anteriormente se deu conta no âmbito dos factos apurados, sem que 

relativamente aos mesmos houvesse deliberação prévia favorável dos acionistas ou que a 

matéria fosse sequer submetida a apreciação da assembleia geral. 

207. A este respeito, vem o representante da TD121 salientar a excecionalidade dos pagamentos 

realizados face aos restantes saldos que lhe são devidos por prestações acessórias. 

208. Invoca que uma parcela dos pagamentos da empresa local realizados a título de reembolsos de 

prestações acessórias (€ 2 696 992,07) tem correspondência com parte do montante de IVA 

(€ 3 746 780,15) que incidiu sobre a faturação relativa às prestações acessórias. Invoca a este 

respeito a aceitação pelos sócios de um regime de neutralidade fiscal o qual tem como pressuposto 

natural a recuperação do IVA [pela SATU-Oeiras] e consequente devolução desse montante 

(€ 3 746 780,15) à TD, S.A.. 

209. Contudo, o pressuposto de recebimento das prestações acessórias verifica-se quer para o 

referido montante correspondente ao IVA, quer para as restantes prestações. Atente-se ao 

facto de, nos termos estabelecidos nos acordos parassociais, a obrigação de pagamento por 

parte da SATU-Oeiras e a assunção do risco de não pagamento pela TD abrangerem, 

indistintamente, a totalidade da verba correspondente à quantificação pecuniária das 

prestações acessórias e os respetivos juros. 

210. Pelo que não fica demonstrado em que medida a expectativa de recebimento do referido 

montante do IVA, de resto igual à expectativa de liquidação da totalidade do instrumento de 

financiamento em que aquela tranche se insere, poderia resultar numa alteração ao regime 

estabelecido para pagamento das prestações acessórias. 

211. O responsável da TD indica que uma segunda parcela dos pagamentos da empresa local 

realizados a título de reembolsos de prestações acessórias (€ 2 850 575,10) respeita 

fundamentalmente às prestações acessórias previstas nos aditamentos ao acordo parassocial 

                                                 
121

  Cfr. Resposta ao Despacho Judicial de Auditoria, datado de 9 de outubro de 2013. 
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intercalar. Invoca o estabelecimento de condições e de termos precisos de pagamento 

naqueles aditamentos, acabando assim por reconhecer, que o pagamento verificado efetivou-se nos 

exatos termos e condições fixados nos instrumentos contratualmente relevantes, isto é, sem que se 

impusesse a verificação de prévia deliberação acionista. 

212. Por último, vem o responsável da TD informar que, por mero lapso, o montante de 

€ 1 235 044,62 foi contabilizado como liquidação (…) dos encargos financeiros das Prestações Acessórias 

relativos ao período de 2004-11-08 a 2005-11-08. Em suprimento daquele lapso vão ser, entretanto, 

adotados procedimentos necessários para a correção contabilística da afetação do montante de € 1 235 044,62, 

procedendo-se ao seu registo contabilístico como reembolso do IVA referente às Prestações Acessórias bem como 

à (…) emissão de uma nota de credito à SATU-Oeiras, E.M., S.A., pelo referido montante. Em 

relação às Prestações Acessórias, a TD, S.A. passará a registar contabilisticamente a totalidade do reembolso 

do IVA Liquidado (…) e o montante destas Prestações Acessórias passará a ser de € 19 719 895,55. 

Quanto aos juros a ser anulados (…) os mesmos serão repostos através da sua especialização, procedendo-se ao 

acerto dos juros especializados para o período compreendido entre 09 de novembro de 2005 até à data da 

correção (…). 

213. Assim, quanto à circunstância de o valor em causa corresponder ao remanescente montante de 

IVA que incidiu sobre a faturação relativa às prestações acessórias, valem as considerações que 

a este respeito foram já tecidas e que aqui se dão por reproduzidas.  

214. Quanto à correção contabilística referida, veio o representante da sociedade emissora da 

certificação legal das contas da SATU-Oeiras, no âmbito dos esclarecimentos prestados ao 

Tribunal de Contas, em cumprimento do Despacho Judicial de 17 de Dezembro de 2013, 

comunicar que a contabilização do pagamento de € 1 235 044,62 foi objeto de posterior 

regularização nas demonstrações financeiras da SATU-Oeiras respeitantes ao exercício de 

2013.  

215. As demonstrações financeiras respeitantes ao exercício de 2013 não são objeto de um juízo de 

auditoria no âmbito da presente ação, todavia constata-se, efetivamente, que do respetivo 

anexo consta o reconhecimento da situação descrita, tendo a empresa local procedido à 

respetiva correção da situação através do débito do montante de € 1 235 044,62 na conta 

«Outros instrumentos de capital próprio», por contrapartida do crédito em «Outras contas a 

pagar». O saldo desta última conta foi ainda ajustado pela quantia de € 498 021,07, respeitante 

à regularização produzida na conta de «Juros suportados», por recálculo dos juros face ao 
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capital em dívida no período de 9 de novembro de 2005 a 31 de dezembro de 2012 (cfr. 

Relatório e Contas 2013 – SATU-Oeiras). 

216. Face ao que antecede, conclui-se pelo reconhecimento por ambas as entidades contabilísticas 

(credor e devedor) de que ocorreu lapso nas respetivas contas e de que o pagamento em causa 

respeita a amortização do capital.  

217. Assim, para os exercícios de 2008 a 2012, e a par da incorreta apresentação da obrigação de 

pagamento relativa às prestações acessórias na conta «Outros instrumentos de capital próprio», 

no anteriormente indicado montante de € 20 954 940,32, conclui-se que o capital em dívida 

associado às prestações acessórias se encontra sobreavaliado em € 1 235 044,62, que o saldo 

contabilístico apresentado em «outras contas a pagar - Credores por acréscimos de gastos» 

encontra-se subavaliado em cada um dos 5 referidos anos em, respetivamente, € 965 175,80 

(2008), € 896 457,48 (2009), € 846 008,06 (2010), € 788 994,11 (2011) e € 737 023,55 (2012) e 

o resultado líquido do exercício e de exercícios anteriores encontra-se globalmente 

subavaliado, em cada um dos mesmo 5 exercícios em, respetivamente, € 269 868,82 (2008), 

€ 338 587,14 (2009), € 389 036,56 (2010), € 446 050,51 (2011) e € 498 021,07 (2012). 

Contraditório 

218. No âmbito do exercício do direito de contraditório, os responsáveis que se pronunciaram 

sobre a matéria (Ponto 7.1 – Cfr. Quadro 1), apresentaram as seguintes alegações: 

219. Alegações expendidas por Helena Niza Galhardas e Maria Fátima Almeida Azevedo122: 

“As contas da empresa SATU Oeiras sempre foram devidamente aprovadas, pelos sócios, em Assembleia 

Geral, tendo quanto a esta matéria merecido por parte dos TOC e do Fiscal Único a necessária análise e 

ponderação, desviando-se, pois, a interpretação destes técnicos daquela agora expendida em sede do Relato de 

Auditoria. 

(…) As prestações Acessórias, tal como configuradas nos diferentes acordos que as enquadram, são 

caracterizadas pelo facto da entidade privada assumir, inequivocamente, o “risco inerente à impossibilidade, 

total ou parcial, definitiva ou temporária, do integral reembolso das Prestações Acessórias a que se obriga, 

designadamente nos termos e modos que venham a ser fixados no Acordo Parassocial Definitivo e da 

contraprestação convencionada, em resultado da normal atividade da Empresa Municipal, mas deficitária 

                                                 
122  Cfr. Anexo II-B e II-C.   
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quanto a resultados ou eventualmente se decorrente desta atividade ocorrer processo falimentar da mesma” 

(Acordo Parassocial Preliminar, Cl.ª 11.10)”. 

(…) Sempre foram consideradas como não sendo exigíveis pela entidade privada, face à empresa SATU 

OEIRAS, a não ser na singular hipótese de ocorrer, e na medida em que ocorresse, resultados positivos e de 

exploração, distribuíveis (…). Tudo confluindo para a consideração de que não existia qualquer obrigação de 

pagamento das Prestações Acessórias, por parte da empresa SATU OEIRAS, a não ser no contexto 

referenciado, que nunca antes se colocou nem agora (…). 

Acresce que, em relação à empresa SATU OEIRAS, qualquer distribuição de resultados, se existente, sempre 

ficaria, em qualquer caso e por força de aplicação das disposições estatutárias, na esfera de decisão da entidade 

pública, sabendo-se que, como em qualquer outra sociedade, a distribuição de resultados apurados dependeria de 

uma deliberação da Assembleia Geral e que, salvo disposição excecional, essa deliberação nunca seria tomada 

sem o voto favorável do acionista maioritário (no caso, a entidade pública). 

(…) Quanto à recuperação de IVA e consequente devolução do mesmo à entidade privada, cabe referenciar que 

o montante de IVA devolvido, de 2 686 992.07 Euros, ocorreu no estrito cumprimento dos acordos existentes. 

(…) Conforme resulta do fixado nos acordos, o montante correspondente ao IVA só seria tratado 

definitivamente como Prestações Acessórias se a Administração Fiscal viesse validamente a entender que, no 

caso concreto, não haveria lugar a recuperação de IVA, por parte da empresa SATU OE 

(…) Quanto ao reembolso de Prestações Acessórias (2 850 575,10 Euros) previstas em dois aditamentos ao 

Acordo Parassocial Intercalar de 5 de junho de 2002 (…). Estas prestações Acessórias tiveram 

enquadramento e tratamento diferenciados, face às demais Prestações Acessórias, conforme clara e objetivamente 

se extrai dos acordos específicos (…). 

Quanto ao reembolso das Prestações Acessórias, no montante de 139 780,46 Euros, é fixado no referido 

Aditamento de 20 de julho de 2004, o regime específico da sua concretização, dispondo-se nos n.ºs 2 e 3, da 

cláusula 3ª, que “2- Pela assinatura deste Acordo, a 1ª Contratante (a entidade pública) assume, pelo seu 

lado, a obrigação de celebrar um Contrato Programa tendo em vista transferir para a referida Empresa 

Municipal (a empresa SATU OEIRAS) a quantia de 139 780,46 (…) correspondente aos custos 

previamente fixados para o revestimento dos pilares do Sistema no Viaduto, conforme consta de iii) da 

Cláusula 1ª supra.” E que “3 – A 2ª Contratante (a empresa privada) será reembolsada da quantia referida 

em 2 supra logo que ficado o Contrato Programa e transferida para a Empresa Municipal a quantia 

identificada.”. 
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Resulta bem evidente destas estipulações um facto: é estabelecido um regime particular para estas Prestações 

Acessórias que se diferencia das demais Prestações Acessórias. 

Não há (…) no caso concreto da contabilização das Prestações Acessórias e dos Juros respetivos, dualidade de 

critérios ou contradição mas eventualmente o que haverá, no quadro do Relato de Auditoria, é uma concepção 

diferente quanto à classificação das Prestações Acessórias. 

220. Ainda no âmbito do contraditório à matéria dos contratos de suprimento, os responsáveis 

Miguel Ferreira da Costa, Maria de Lurdes Carvalho Vaz e Vasco Manuel Macieira Durão, 

apresentaram as seguintes alegações123:   

As prestações Acessórias encontram-se contabilizadas a partir do exercício de 2004 (…) Desde a tomada de 

posso do atual CA e da tomada de posso do seu atual Presidente, até à receção do Relato de Auditoria, não 

existia qualquer informação que levasse a alterar os pressupostos contabilísticos, quer da parte do Tribunal de 

Contas (TC), que recebe anualmente as contas da empresa, desde o primeiro exercício de 2001, quer da parte 

da IGF, que realizou uma auditoria à empresa, em 2008/2009. 

Na sequência deste Relato de Auditoria, os membros do atual CA analisaram a questão colocada face à 

natureza contabilística das Prestações Acessórias de modo a fundamentar a opção seguida até esta data, 

passando a enumerar as seguintes conclusões: 

a. As Prestações Acessórias só serão devidas pela Empresa SATU-Oeiras se esta vier a apresentar resultados 

que permitam o seu reembolso ao acionista privado (…); 

b. Encontrando-se o Projeto ainda numa fase de investimento, pois apenas se encontra concluída a 1ª fase do 

Sistema, nunca se perspetivou que fosse atingida a viabilidade económico-financeira enquanto não estivessem 

concluídas as restantes (…); 

c. Neste âmbito, que se revela até hoje inalterado, foi entendido que as Prestações Acessórias, face à expetativa 

muito remota do seu reembolso, deveriam ser registas no capital próprio, até que se atingisse, no mínimo, a 2ª 

fase do Projeto ou as suas restantes fases (…); 

d. (…) O facto de se entender que, mesmo após se verificarem as condições para a restituição das Prestações 

Acessórias, que a decisão última para esta restituição estaria dependente da aceitação definição do acionista 

público, uma vez que (…) dependeria de uma deliberação da Assembleia Geral (…); 

e. Quanto ao reconhecimento dos juros das Prestações Acessórias no passivo da SATU-Oeiras, é entendimento 

dos membros do CA, sustentados na posição dos TOC e FU, que não existe qualquer contradição com a 

                                                 
123

  Cfr. Contraditórios constantes dos Anexos II-D, II-E e II-F que apesar de terem sido apresentados individualmente 

reproduzem integralmente as respetivas alegações. 
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contabilização das Prestações Acessórias em capital próprio uma vez que o reconhecimento dos juros se faz 

através de uma especialização de acréscimos de gastos e como tal têm que ser obrigatoriamente contabilizados 

no passivo por contrapartida dos gastos do exercício a que respeitam. Parece ser entendível que as Prestações 

Acessórias servem para promover um ativo, bem mensurável, situação que não se verifica quanto aos juros 

das prestações; 

f. No entanto, em termos de exigibilidade, estes juros das Prestações Acessórias tem o mesmo enquadramento 

das Prestações Acessórias (…) 

Relativamente à incorreta contabilização de um pagamento no montante de € 1.235.044,62 em juros de 

Prestações Acessórias, em vez de IVA de Prestações Acessórias, contabilizados desde o exercício de 2005, 

sublinha-se que esta situação já se encontra reposta por intervenção do CA (…). 

Ainda relativamente às prestações acessórias importa salientar que não existiu até à presente data qualquer 

reembolso ou pagamento efetuado ao acionista privado (…) uma vez que os montantes pagos correspondem 

apenas a: 

a. Recuperação de IVA pela SATU-Oeiras e sua devolução ao acionista privado (…); 

b. Pagamentos previstos nos aditamentos ao Acordo Parassocial Intercalar e de acordo com os Contratos-

Programa (…). 

221. No âmbito do contraditório institucional, o atual Presidente da Câmara Municipal teceu os 

seguintes comentários
124

: 

“(…) os ilustres auditores tomaram conhecimento e puderam confirmar, no âmbito dos trabalhos de 

auditoria, que quer o acionista privado Teixeira Duarte – titular das referidas prestações acessórias – quer o  

Município, contratualizaram que o risco de não recebimento das prestações acessórias em causa está assumido 

por inteiro por esse acionista privado. (…) 

Sendo assim, esses montantes sempre foram contratualizados como prestações acessórias e dessa forma sempre 

foram considerados como rubrica integrante dos capitais próprios, constando dos respetivos documentos de 

prestação de contas como tal. 

(…) A afetação a capitais próprios da empresa foi um destino expressamente determinado pelos acionistas no 

contrato que criou a obrigação de prestações acessórias (…). 

                                                 
124

 Vd. Anexo II-P. 
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Mas para além da expressa identificação pelos acionistas das prestações acessórias como fundos próprios, o 

próprio regime de devolução dessas prestações demonstram bem que se trata de um instrumento financeiro 

utilizado pelos acionistas, que reveste um interesse residual em face das responsabilidades da SATU. 

Com efeito, expressamente se determina no referido Acordo Parassocial Preliminar que reembolso de tais 

prestações acessórias só ocorrerá se e quando houver condições financeiras da sociedade para tal (…). 

A estrutura conceptual do SNC, que integra o anexo ao DL n.º 158/2009, de 13 de julho, considera 

capital próprio “o interessa residual nos ativos da entidade depois de deduzir os seus passivos” (v.§ 49.c)). 

Do mesmo modo, a NCRF 27 – Instrumentos Financeiros, estatui que são instrumentos de capital 

próprio quaisquer contratos que evidenciem “um interesse residual nos ativos de 

uma entidade após dedução de todos os seus passivos”. 

A IAS 25 considera que um instrumento financeiro integra um instrumento de capital próprio quando 

“evidencia um interesse residual nos ativos de uma entidade após dedução de todos os seus passivos.” (v. 

Parágrafo 11 da IAS 32, republicada no Regulamento (CE) n.º 1126/2008 da Comissão, de 3 de 

novembro de 2008, publicado no Jornal Oficial da União Europeia, de 29 de nov. de 2008, p.p. 181) 

Mas mais ainda: na IAS 32, no seu apêndice explicativo – Guia de aplicação – dá-nos alguns parâmetros 

para que em cada caso concreto se possa aferir a distinção entre instrumento de capital próprio e passivo 

financeiro, estabelecendo no ponto AG 28 desse apêndice e relativamente à explicitação de Cláusulas de 

liquidação contingente a que se refere o parágrafo 25, que estaremos perante instrumento de capital próprio 

quando se contemplar a liquidação desse instrumento “apenas na ocorrência de um acontecimento que seja 

extremamente raro, altamente anormal e muito pouco provável de ocorrer …”. 

Ora, como os ilustres auditores referem e reconhecem ao longo do relato, a obrigação de restituição das 

prestações acessórias só existia ou dependia da capacidade financeira da empresa. Em qualquer caso, a partir 

da fase inicial tornou-se evidente a incapacidade da empresa para proceder a tal restituição (…). 

O que é decisivo para a distinção entre passivo financeiro e instrumento de capital próprio, não 

é a existência de uma obrigação de restituição (…) é o facto de tal instrumento – nesse caso as prestações 

acessórias – significar para o património da sociedade uma responsabilidade residual e contingente, dependente 

da capacidade da sociedade para os pagar e não da vontade do titular das prestações acessórias em querer a 

sua restituição, sendo que no caso de liquidação da sociedade, tais prestações acessórias se extinguirem ipso 

legis. 
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A doutrina considera que “capital próprio representa o interesse residual dos ativos da empresa depois de 

deduzir todos os seus passivos (EC, alínea c) do §49), ou seja, representa os recursos (origens de fundos) 

postos à disposição da empresa de forma e definitiva, ou quase definitiva, já que os seus detentores (acionistas 

nas sociedades anónimas e sócios nas sociedades por quotas), aceitam correr todos os riscos inerentes à 

exploração da empresa” (v. Eusébio Pires da Silva e Ana Cristina Pires da Silva, SNS, Manual de 

Contabilidade, 2ª ed., 2011, pp. 132 e ainda Cristina Gonçalves e outros, Relato Financeiro – 

Interpretação e Análise, Porto, 2012, p.p. 178-179). 

Neste sentido, o SNC prevê expressamente como rúbrica residual que integra o capital próprio, a realidade 

dos “outros instrumentos de capital próprio”(v. conta 53), de se entende que se integram as prestações 

suplementares e as prestações acessórias , quando os acionistas ao aportarem essas prestações aceitarem correr 

os riscos inerentes à exploração da empresa. 

Neste entendimento também segue expressivamente a Comissão de Normalização Contabilística, que no seu 

sítio da internet e nas respostas às questões colocadas, se pronunciou da seguinte forma: 

-“Conforme definição contida na NCRF 27 – Instrumentos financeiros, são instrumentos de capital próprio 

quaisquer contratos que evidenciem um interesse residual nos ativos de uma entidade após dedução de todos os 

seus passivos.  

Assim, as prestações suplementares serão reconhecidas como capital próprio desde que não prefigurem uma 

obrigação presente da entidade quanto à sua restituição. No tocante às prestações acessórias, o seu 

reconhecimento como capital próprio só ocorrerá se o contrato a que corresponda o conteúdo da obrigação 

cumprir a definição de capital próprio”. 

Ora, é isso precisamente que resulta da lei e dos contratos acima referidos quanto às 

prestações acessórias no caso em análise. 

(…) A lei prevê até que as prestações acessórias se extinguem com a dissolução da sociedade (v. art 209º/5 

do Cód. Soc. Com.), ou seja, o crédito das prestações acessórias nem sequer é tratado pela lei como um 

interesse residual no momento da liquidação da sociedade, pela simples razão de que nesse momento ele se 

extingue. 

Significa isto, inequivocamente, que não existe uma obrigação incondicional de restituição das prestações 

acessórias. Pelo contrário, encontra-se expressamente acordado que as prestações acessórias não podem ser 

restituídas a menos que a Empresa Municipal apresente resultados que permitam o referido reembolso.  
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(…) Note-se que quando no § 19 da IAS 32 se fala em “direito incondicional de evitar a entrega de 

dinheiro ou outro ativo financeiro para liquidação de uma obrigação contratual” não se está de modo algum a 

querer significar que não exista um direito do sócio em solicitar essa restituição. O que se está é a contemplar 

aquelas situações em que a sociedade não se encontra sujeita à obrigação de restituição enquanto a situação 

financeira não o permitir, sem que daí resulte qualquer consequência para o património da sociedade. É que 

“a substancia de um instrumento financeiro, mais do que a sua forma legal, rege a sua classificação no 

balanço da entidade. Substancia e forma legal são geralmente consistentes, mas nem sempre. Alguns 

instrumentos financeiros tomam a forma legal de capital próprio embora sejam passivos em substancia e ouros 

podem combinar características associadas a instrumentos de capital próprio com características associadas a 

passivos financeiros.” (v. 4 § 18 da IAS 32). 

Importa repetir e sublinhar: o texto do contrato revela que a vontade real declarada pelas partes no contrato 

de sociedade que celebram, bem como a classificação no balanço das prestações acessórias, apontam no sentido 

de que as prestações acessórias se integram no capital próprio da empresa. (…) 

Este entendimento, de resto, apresenta-se como compatível com o disposto na NCRF 27, pois, 

verdadeiramente, o que existe desde o primeiro momento não é uma obrigação da SATU-O e restituir 

prestações acessórias, mas sim uma obrigação da Teixeira Duarte em aportar fundos próprios para uma 

concreta finalidade. 

222. Ainda neste âmbito, o acionista privado da empresa, a Teixeira Duarte, Engenharia e 

Construções, SA, ofereceu os seguintes comentários
125

: 

“(…) A análise realizada sobre esta matéria (…) levam a concluir que a contabilização efetuada no seio da 

SATU e, também, nesta sociedade, se apresentam corretas, cumprindo as normas contabilísticas em vigor. 

É igualmente possível reiterar a posição de que não existe qualquer tipo de contradição ou conflito dos registos 

contabilísticos efetuados, em cada uma das empresas. 

(…) Neste contexto, esta sociedade assume o risco efetivo quanto ao eventual não reembolso das Prestações 

Acessórias, unicamente nos precisos termos que constam dos acordos celebrados e dos demais documentos 

relevantes. 

                                                 
125

 Vd. Anexo II-S. 



  

 

Tribunal de Contas  
   

 

   
Página 103 

 
  

M
o
d

. 
T

C
  

1
9

9
9

.0
0

1
 

Nesta matéria cabe ainda sublinhar que, nesta data, não se encontra realizado, pela SATU a esta 

sociedade, qualquer pagamento de Prestações Acessórias ou da sua remuneração (juros). 

E não se pode confundir a situação (ou pelo menos retirar apoio para uma conclusão quanto à natureza e 

classificação das Prestações Acessórias) correspondente a pagamento de Prestações Acessórias que tinham 

subjacentes a celebração de Contratos Programa com a situação das demais Prestações Acessórias. 

Também a questão de um pagamento relativo à devolução de IVA, como juros de Prestações Acessórias, foi 

corrigido. 

223. Em complemento aos comentários expendidos, a Teixeira Duarte, SA, apresentou, ainda, um 

parecer da PWC - PricewaterhouseCoopers & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 

– que se dá por inteiramente reproduzido126, que sustenta a argumentação deduzida nos 

parágrafos anteriores.   

224. Relativamente à questão da classificação como passivo não corrente dos suprimentos 

efetuados pelo acionista privado, no montante de M€ 1,8, o ROC da SATU-Oeiras
127 referiu 

que: 

“O projeto inicial SATU foi concebido com base em dois pressupostos fundamentais: 

- O financiamento do investimento no Ativo fixo iria ser realizado pelo acionista privado através da 

constituição de Prestações Acessórias em espécie. 

- A viabilidade económica do projeto SATU esteve sempre condicionada à finalização e exploração de, 

pelo menos, da 2ª Fase do mesmo. 

As características, enquadramento e especificidades do projeto inicial do SATU nos termos dos pressupostos 

acima referidos, complementados com a assunção pelo acionista privado do risco inerente à não verificação das 

condições de exigibilidade das prestações acessórias, foram fatores fundamentais e decisivos para a 

interpretação do reconhecimento das referidas Prestações acessórias como instrumento de capital próprio ao 

invés de Passivo financeiro. 

225. A argumentação supra expendida, que contesta as conclusões extraídas da análise técnico-

financeira que incidiu sobre as prestações acessórias, sustenta-se, fundamentalmente nos 

seguintes aspetos: 

                                                 
126 Vd. Anexo II-S. 

127 Vd. Anexo II-R. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Página 104 

 
  

 O acionista privado assume o risco inerente à impossibilidade de reembolso das 

prestações acessórias; 

 É necessária a verificação de resultados económicos positivos para que se torne 

exigível o reembolso das prestações acessórias; 

 Por último, é invocado que o reembolso das prestações acessórias sempre 

depende da deliberação acionista e, nesta medida, a empresa poderia, por via da 

vontade dos acionistas deliberada em assembleia geral, sempre poderia evitar o 

pagamento das prestações em causa. 

226. Resulta do exposto que os responsáveis vêm novamente fazer apelo aos argumentos já 

anteriormente expostos e abundantemente contraditados em sede de Relato de Auditoria, 

onde, de forma circunstanciada e fundamentada, se dá conta do juízo de auditoria que tais 

operações merecem a este Tribunal e sem que venham aduzi algum novo facto para 

ponderação.  

227. Neste sentido se reafirma que a inexistência de um direito incondicional de evitar a entrega de 

dinheiro ou outro ativo financeiro para liquidação da obrigação decorrente das prestações 

acessórias, constitui a SATU-Oeiras no dever de reconhecer o instrumento financeiro em 

causa como um passivo, por corresponder à definição deste último nos termos do SNC, nos 

termos anteriormente explanados. 

228. Importa, por último, considerar que a deliberação de dissolução da empresa, tomada em 

Assembleia Geral da SATU-Oeiras, EM, SA, de 21 e 23 de abril de abril de 2015, e o acordo 

neste contexto celebrado pelos acionistas, por via do qual a TD, S.A. reconhece não ser 

exigível o reembolso das prestações acessórias no âmbito das operações de liquidação e 

extinção da empresa, não prejudicam tudo quanto se concluiu quanto às desconformidades 

contabilísticas por este Tribunal assinaladas sobre os relatos financeiros dos anos de 2008 a 

2012.  

229. Assim, caberá ao órgão executivo da empresa, avaliar os novos aspetos determinantes da 

apresentação das responsabilidades em referência, relativamente ao exercício de 2015 e, 

eventuais exercícios seguintes. 
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230. Termos em que se mantêm as observações, as conclusões e o respetivo juízo de auditoria, 

justificando-se que o atual órgão executivo da SATU-Oeiras dê pleno acolhimento à 

recomendação formulada.  

Conclusões 

231. A SATU-Oeiras não se encontra em posição de evitar, em qualquer circunstância, a ocorrência 

de um exfluxo de recursos monetários para o acionista TD na sequência das prestações 

acessórias realizadas, pelo que, nos termos indicados, a obrigação de pagamento das 

prestações acessórias constitui um passivo financeiro da empresa local.  

232. A apresentação do referido instrumento financeiro enquanto instrumento de capital próprio, 

assim expresso em balanço e na demonstração das alterações no capital próprio e divulgado 

no respetivo anexo às demonstrações financeiras, nos exercícios de 2008 a 2012, mostra-se 

desconforme às normas contabilísticas aplicáveis, nomeadamente à NCRF 27 e à IAS 32 que 

lhe está subjacente.  

233. Nesta medida, a 31 de dezembro dos anos de 2008 a 2012 os capitais próprios da empresa 

encontram-se sobreavaliados em € 19 719 895,70 (€ 20 954 940,32 - € 1 235 044,62)128 e os 

passivos de natureza não corrente subavaliados em igual montante. 

234. A materialidade subjacente à distorção identificada afeta com significado os respetivos relatos 

financeiros, pelo que se conclui que estes não proporcionam uma imagem verdadeira nem 

apropriada da posição financeira da SATU-Oeiras. 

235. Na sequência da incorreta contabilização de um pagamento no montante de € 1 235 044,62 

respeitante a uma amortização do capital relativo a prestações acessórias realizada no exercício 

de 2005, o saldo contabilístico apresentado em «outros instrumentos de capital próprio» 

encontra-se, nos exercícios de 2008 a 2012, sobreavaliado no referido montante de 

€ 1 235 044,62, o saldo contabilístico apresentado em «outras contas a pagar - Credores por 

acréscimos de gastos» encontra-se subavaliado em cada um dos 5 referidos anos em, 

respetivamente, € 965 175,80 (2008), € 896 457,48 (2009), € 846 008,06 (2010), € 788 994,11 

                                                 
128

  Conforme resulta dos exames de auditoria realizados e descritos no presente ponto, o montante de € 20 954 940,32 

corresponde ao saldo reconhecido como «Outros instrumentos de capital próprio» nas demonstrações financeiras de 
2008 a 2012, tendo os acionistas reconhecido que do referido saldo em dívida se encontra pago o montante de 
€ 1 235 044,62. 
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(2011) e € 737 023,55 (2012) e o resultado líquido do exercício e de exercícios anteriores 

encontra-se globalmente subavaliado, em cada um dos mesmo 5 exercícios em, 

respetivamente, € 269 868,82 (2008), € 338 587,14 (2009), € 389 036,56 (2010), € 446 050,51 

(2011) e € 498 021,07 (2012). 

236. Observa-se, por último, a adoção de critérios distintos de reconhecimento, apresentação e 

divulgação de obrigações de pagamento de capital e de obrigações de pagamento de juros de 

prestações acessórias, as quais têm os mesmos pressupostos de liquidação. A classificação das 

obrigações de pagamento de capital enquanto instrumento de capital próprio e das obrigações 

de pagamento de juros enquanto passivo financeiro constitui um impedimento à 

comparabilidade das asserções financeiras, sendo a comparabilidade uma característica 

qualitativa fundamental das demonstrações financeiras nos termos da Estrutura Concetual do 

SNC. 

Juízo de auditoria 

237. Atento o acima exposto, emite-se o seguinte juízo de auditoria: 

 Em resultado da omissão de passivos no montante de € 19 719 895,70, verificada em cada 

um dos exercícios compreendidos no período de 2008 a 2012, respeitantes à obrigação de 

realização de pagamentos a título de prestações acessórias, e igualmente em resultado da 

sobreavaliação dos capitais próprios no mesmo montante, emite-se um juízo de 

auditoria desfavorável sobre as demonstrações financeiras dos exercícios de 2008 a 

2012, por não proporcionarem, em razão das distorções indicadas, uma imagem 

verdadeira nem apropriada dos capitais próprios, dos passivos e consequentemente da 

posição financeira da SATU-Oeiras, e estarem em desconformidade com os requisitos da 

materialidade e da agregação previstos nas bases para a apresentação de demonstrações 

financeiras (BADF) do SNC, com os preceitos da informação financeira respeitantes à 

relevância, materialidade e substância sobre a forma previstos na Estrutura Conceptual do 

SNC e, ainda, com os critérios de reconhecimento, apresentação e divulgação dos 

instrumentos de capital próprio e dos passivos financeiros previstos nas BADF, nas 

normas contabilísticas de relato financeiro e no código de código de contas do SNC.  

 Em resultado da incorreta contabilização de um pagamento respeitante a uma 

amortização do capital relativo a prestações acessórias realizada no exercício de 2005, no 
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montante de € 1 235 044,62, formula-se um juízo de auditoria desfavorável sobre o 

saldo contabilístico apresentado em «outros instrumentos de capital próprio», por se 

encontrar sobreavaliado, nos exercícios de 2008 a 2012, no referido montante de 

€ 1 235 044,62, sobre o saldo contabilístico apresentado em «outras contas a pagar - 

Credores por acréscimos de gastos» por se encontrar subavaliado em cada um dos 5 

referidos anos em, respetivamente, € 965 175,80 (2008), € 896 457,48 (2009), 

€ 846 008,06 (2010), € 788 994,11 (2011) e € 737 023,55 (2012) e sobre o resultado 

líquido do exercício e de exercícios anteriores por se encontrar globalmente subavaliado, 

nos mesmo 5 exercícios em, respetivamente, € 269 868,82 (2008), € 338 587,14 (2009), 

€ 389 036,56 (2010), € 446 050,51 (2011) e € 498 021,07 (2012). A contabilização adotada 

está em desconformidade com os requisitos da materialidade e da agregação previstos nas 

bases para a apresentação de demonstrações financeiras (BADF) do SNC, com os 

preceitos da informação financeira respeitantes à relevância, materialidade e substância 

sobre a forma previstos na Estrutura Conceptual do SNC e, ainda, com os critérios de 

reconhecimento, apresentação e divulgação dos instrumentos de capital próprio e dos 

passivos financeiros previstos nas BADF, nas normas contabilísticas de relato financeiro e 

no código de código de contas do SNC. 

Recomendação 

Adequar nas demonstrações financeiras, nomeadamente nas quantias comparativas para os períodos 

anteriores, o reconhecimento, apresentação e divulgação das prestações acessórias de capital em 

função da respetiva substância e realidade económica, de modo a tornar o relato financeiro 

conforme às normas contabilísticas aplicáveis, melhorar a sua fiabilidade e comparabilidade e 

garantir a respetiva neutralidade.  

7.2. Contratos-Programa 

 

 Não existe qualquer programação ou meta associada aos contratos-programa 
celebrados entre o MO e a SATU-Oeiras 
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Os Factos 

238. Em 12 de dezembro de 2002, 2 de outubro de 2003 e 22 de outubro de 2004, o MO celebrou 

com a SATU-Oeiras129, três contratos-programa no valor total de M€ 2,4, com o seguinte 

objeto130: 

QUADRO 5 – CONTRATOS-PROGRAMA 
                                Unid: euro 

 Valor Objeto 

12.12.2002 255.660,80 
Definir os termos de colaboração financeira entre as partes relativa 
aos custos com a construção do passadiço que integra as 
infraestruturas e equipamentos fixos da Estação do Fórum (cl. I) 

02.10.2003 2.000.000,00 
Concretizar os termos da colaboração financeira que o MO se 
comprometeu relativos à construção da Estação do Fórum, tendo 
em vista o financiamento e reembolso dos respetivos encargos (cl. I)    

22.10.2004 139.780,46 
Fixar os termos de cooperação entre as partes no que respeita ao 
financiamento da aquisição de material de revestimento exterior 
dos pilares da infraestrutura fixa que integra o SATU (cl. I) 

Fonte: SATU-Oeiras 

 

239. Os contratos foram celebrados no âmbito das disposições constantes das cláusulas do acordo 

parassocial preliminar131, nos termos das quais: 

“Atento o facto de a localização da Estação do Fórum favorecer as acessibilidades à futura sede dos serviços 

municipais (…)” o MO obriga-se a “(…) viabilizar e suportará, mediante contrato-programa a celebrar 

com a Empresa Municipal, os custos relativos à construção de Infra-estruturas e Equipamentos Fixos inerentes 

à mesma, sem prejuízo de poder transferir essa responsabilidade para terceira ou terceiras entidades que devam, 

igualmente, comparticipar no seu custo, cabendo exclusivamente à 1ª Contratante desenvolver todos os 

contactos e negociações, designadamente com as entidades proprietárias ou gestoras do empreendimento Oeiras 

Park, tendo em vista a disponibilização da área a afectar à Estação do Fórum e eventuais comparticipações 

nesta parcela do investimento”.132   

                                                 
129

  Outorgados por Tereza Maria da Silva Pais Zambujo e Maria de Fátima do Rosário Alves de Azambuja Fonseca 

D’Almeida Azevedo, respetivamente, Presidente da Câmara Municipal de Oeiras e Presidente do Conselho da 
Administração da SATU-Oeiras. 

130
  Para consulta integral dos contratos-programa vide anexo VIII. 

131
  De 9 de agosto de 2001. 

132
  Cfr. Cláusula 11.5 do Acordo Parassocial Preliminar, Cláusula 6ª do Acordo Parassocial Intercalar, Considerandos J a 

O e P e Cláusulas 1ª,. 2ª, 3ª do 1º Aditamento ao Acordo Parassocial Intercalar, Considerandos G a M e Cláusulas 1ª, 
2ª e 3ª do 2º Aditamento ao Acordo Parassocial Intercalar. 
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240. O preço global fixo e não revisível referente à construção das infraestruturas e equipamentos fixos 

da Estação do Fórum foi fixado no acordo parassocial intercalar133, em € 2 255 660,80.  

241. Na sequência deste acordo o MO celebrou o 1º contrato-programa, em 12 de dezembro de 

2002, que teve como objetivo transferir para a SATU-Oeiras o montante de € 255 660,80, 

relativo exclusivamente aos custos com a construção do passadiço que integra as 

infraestruturas e equipamentos fixos da Estação do Fórum. 

242. Posteriormente, em 2 de outubro de 2003, na sequência da celebração de dois contratos entre 

o MO e os comproprietários do Edifício Oeiras Parque, que tiveram por objeto disponibilizar 

as áreas do edifício a afetar à estação e comparticipar em M€ 2 a construção desta 

infraestrutura134, foi celebrado o 2º contrato-programa com a SATU-Oeiras135 que teve por 

objetivo transferir aquele montante para a empresa local, tendo em vista o reembolso do valor 

das prestações acessórias complementares alocadas pela TD, SA, ao SATU nos termos do 

acordo parassocial intercalar. 

243. Finalmente, em 22 de outubro de 2004, o MO celebrou o 3º contrato-programa que se 

destinou a transferir para a SATU-Oeiras o montante de € 139 780,46, relativos à aquisição de 

material de revestimento dos pilares da infraestrutura que integra o SATU136. 

Análise 

244. A matéria relativa à celebração de contratos-programa encontrava-se, à data da prática dos 

factos, regulada pela Lei n.º 58/98, de 18 de agosto (LQEMIR), sucessivamente revogada pela 

Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro (RJSEL) e pela atual Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto 

(LAEL). 

245. Dispunha o artigo 31º do diploma originário, que os municípios estão vinculados à celebração 

de contratos-programa sempre que pretendam que as empresas prossigam objetivos setoriais, 

                                                 
133

  De 5 de junho de 2002. 
134

  Contratos celebrados em 31 de janeiro de 2003 e14 de abril de 2003, com a Mundibrasil – Sociedade Imobiliária, SA, 

e o Carrefour (Portugal) – Sociedade de Exploração de Centros Comerciais, SA. 
135

  Este contrato foi consagrado no âmbito do 1º Aditamento ao Acordo Parassocial Intercalar, celebrado em 3 de 

setembro de 2003. 
136

  Cujo valor de aquisição se fixou em € 279 645,34, no 2º Aditamento ao Acordo Parassocial Intercalar, de 20 de julho 

de 2004.  
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realizem investimentos de rendibilidade não demonstrada ou adotem preços sociais, os quais 

definem as obrigações das partes em função dos objetivos programados. 

246. A atual lei da atividade empresarial local, a Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, sujeita a 

celebração de contratos-programa a um conjunto especialmente exigente de condições, 

densificadas nos artigos 47º e 50º137, sem paralelo na anterior LQEMIR. No entanto, ainda no 

domínio de vigência desta lei, o Tribunal de Contas alertou138 para que os contratos-programa 

celebrados ao abrigo do artigo 31º não constituíssem meros instrumentos unilaterais de 

transferência de verbas, antes recomendando para que estes vinculem as partes a um conteúdo 

mínimo de direitos e deveres estabelecidos em função de metas e objetivos expressamente 

programados e quantificados.  

247. Ora, atenta a factualidade descrita verifica-se que não existe qualquer programação ou meta 

associada aos contratos-programa analisados, mais não consubstanciando os mesmos do que 

meros instrumentos jurídicos que titulam a transferência de verbas destinadas a suportar a 

construção de uma infraestrutura a preços definidos pelo promotor privado.  

248. Tal poderá, em certa medida, encontrar justificação no facto de a TD, SA, assumir, nos termos 

contratuais, o papel de promotor financeiro do projeto SATU, tendo o MO se desonerado das 

preocupações de natureza económico-financeira e de avaliação da performance da entidade 

participada.  

249. No entanto, importa salientar que, à luz do atual quadro normativo regulador da atividade 

empresarial local, os contratos-programa configuram um instrumento jurídico obrigatório139, 

nos termos dos quais se regula as relações entre a entidade pública participante e a empresa 

                                                 
137

  Note-se, todavia, que por força do n.º 5 do artigo 20º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, apenas as associações de 

municípios, independentemente da respetiva tipologia, e as áreas metropolitanas, podem constituir ou adquirir 
participações que confiram uma influência dominante, nos termos previstos na presente lei, em empresas locais de 
promoção do desenvolvimento urbano e rural e, por esta via, celebrar contratos-programa, nos termos do artigo 50º, 
com exceção das situações previstas no n.º 2 do artigo 48º.   

138
  Vide, neste sentido, os Relatórios da 2.ª Secção do Tribunal de Contas n.º 6/2006 (processo n.º 35/04 – AUDIT) 

“Auditoria à EDUCA, EM, - exercício de 2003”, parágrafos 74 a 91 e n.º 11/2007 (processo n.º 19/2007-AUDIT) 
“Auditoria Financeira ao Município de Vila Real – exercícios de 2005/2006”, parágrafos 137 a 145.  

139
  Neste sentido, vd. Pedro Costa Gonçalves, “Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local”, Coimbra, Almedina, 

2012, página 243, “O contrato-programa cumpre (…) a função de disciplinar a relação de orientação que intercede entre a entidade 
pública participante e a empresa local (…). É verdade que no contrato-programa, a entidade pública pode assumir o dever de fazer 
pagamentos (…) ainda assim, a causa- função do contrato não se identifica no pagamento destas “contrapartidas” (…). Repare-se que, 
ainda que não haja subsídios à exploração, mantém-se a obrigação de celebração do contrato-programa, o qual continua a ser uma 
condição de desenvolvimento do objeto social da empresa (…) surgindo assim como (…) condição legal indispensável ao próprio 
desenvolvimento da atividade (…).”   
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local (para além das relações financeiras), se emitem orientações estratégicas e definem 

objetivos e metas a atingir pela empresa na prossecução da sua atividade, não podendo o MO 

eximir-se à sua celebração.   

Contraditório 

250.  No âmbito do exercício do direito de contraditório, os responsáveis que se pronunciaram 

sobre a matéria (Ponto 7.2 – Cfr. Quadro 1) apresentaram as seguintes alegações140: 

“De facto, ocorreram transferências efetuadas pelo Município para a empresa Satu no valor de 

€2.395.441,36). No entanto, a verdade é que esse valor se traduz na realidade em 3 parcelas distintamente 

consideradas (…) não resulta de valores utilizados para cobrir quaisquer dificuldades financeiras da empresa, 

recorrendo inteiramente a fundos próprios, mas sim de valores de entidades terceiras, caso da Mundicenter e 

Carrefour, ou de valores transferidos tendo por objeto a execução de benfeitorias no domínio público (…). 

Ora, apesar de ainda não terem sido assim designados e outorgados, não podemos negar que existem 

efetivamente “direitos”, “deveres”, fixados em função de “metas” e “objetivos expressamente programados e 

quantificados”, encontrando-se, no entanto, essas mesmas orientações estratégicas fixadas no âmbito dos 

denominados Acordos (…) parassociais. 

251. As afirmações dos responsáveis corroboram as conclusões extraídas da análise aos contratos-

programa celebrados pela SATU-Oeiras com o MO, salientando-se porém, que a exigência de 

celebração de contratos programa ou de gestão141 passou, desde a Lei n.º 53-F/2006, de 29 de 

dezembro, a constituir um imperativo legal, nos termos do n.º 3 do artigo 16º, que determina a 

celebração deste tipo de contratos mesmo que não haja subsídios ou outras transferências 

financeiras provenientes das entidades participantes142.   

                                                 
140  Cfr. Anexo II-P. 

141  No âmbito de vigência da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, a celebração de contratos de gestão ou contratos-
programa impunha-se consoante estivesse em causa a prestação de serviços de interesse geral, no primeiro caso, ou a 
promoção do desenvolvimento económico local ou regional, no segundo, de acordo com artigos 20º e 23º. Com a 
entrada em vigor da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e consequente revogação do RJSEL, desaparece a figura do 
contrato de gestão permanecendo apenas a o contrato-programa, que no, entanto, mantem os traços essenciais do 
anterior contrato de gestão para prossecução de serviços de interesse geral (cfr. artigo 47º da Lei n.º 50/2012, de 31 
de agosto).  

142  Vd. neste sentido, Pedro Gonçalves, in “Regime Jurídico das Empresas Municipais”, Almedina, Coimbra, 2007, 
página 175. 
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Conclusão 

252. Não existe qualquer programação ou meta associada aos contratos-programa celebrados entre 

o MO e a SATU-Oeiras, os quais mais não são do que meros instrumentos jurídicos que 

titulam a transferência de verbas destinadas a suportar a construção de uma infraestrutura a 

preços definidos pelo promotor privado.  

 

7.3. Contratos de suprimento 

 Os balanços (2008/2012) não proporcionam uma imagem verdadeira nem 
apropriada dos passivos constituí dos, o que leva o Tribunal de Contas a emitir um 
juí zo de desconformidade das Demonstrações financeiras 

 As contas refletem uma pressão a curto prazo sobre a tesouraria inferior à que 
resulta dos compromissos financeiros assumidos 

 Os contratos de suprimento celebrados após a entrada em vigor da Lei n.º 53-
F/2006, de 29 de dezembro, desrespeitaram a proibição de concessão de 
empréstimos pelas entidades participantes às empresas locais, expressa no n.º 3 do 
artigo 32º  

 Os responsáveis da empresa não demonstraram e não dispõem de elementos que 
permitam demonstrar que os gastos suportados a tí tulo de juros estão conformes 
às obrigações contratualmente assumidas, pelo que o Tribunal de Contas não pode 
emitir um juí zo de auditoria sobre a conformidade dos gastos em causa  

 

Os Factos 

253. No período compreendido entre 2004 e 2008, a TD, SA, celebrou com a SATU-Oeiras cinco 

contratos de suprimento143/144, no montante global aproximado de M€ 4,3 tendo em vista a 

                                                 
143

  Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 243º do CSC, o contrato de suprimento é o “contrato pelo qual o sócio 

empresta à sociedade dinheiro ou outra coisa fungível, ficando aquela obrigada a restituir outro tanto do mesmo género e qualidade, ou pelo 
qual o sócio convenciona com a sociedade o diferimento do vencimento de créditos seus sobre ela, desde que, em qualquer dos casos, o crédito 
fique tendo carácter de permanência”. 

 A aplicação do regime do contrato de suprimento (regulado no capítulo IV do título III do CSC, relativo às 
sociedades por quotas, artigos 243º a 245º) às sociedades anónimas é unanimemente reconhecida quer pela 
jurisprudência (cfr. Acórdãos do STJ, de 14 de dezembro de 1994 e de 9 de fevereiro de 1999, ou da Relação de 
Lisboa, de 19 de outubro de 1977) quer pela doutrina, ainda que recorrendo a diferentes soluções interpretativas, 
como seja por recurso à analogia ou por interpretação extensiva (vd. entre outros, João Aveiro Pereira, “O 
Contrato de Suprimento”, Coimbra Editora, 2001, pág. 123 e seguintes; Alexandre Mota Pinto, “Do Contrato de 
Suprimento – o Financiamento da Sociedade entre Capital Próprio e Capital Alheio”, Almedina, 2002, pág. 292 e 
seguintes; Raúl Ventura, “Sociedades por Quotas - Comentário ao Código das Sociedades Comerciais”, Vol. II, 
Coimbra, 1997, pág. 87 e seguintes. 

144  Aprovados em reunião do CA da SATU-Oeiras, de 27.09.2004 (ata n.º 8) que deliberou aprovar a minuta dos 
contratos de suprimento, na qual estiveram Maria de Fátima do Rosário Alves de Azambuja de Almeida Azevedo 
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satisfação de necessidades de financiamento decorrentes do ciclo de exploração145/146 .  

254. Dois dos contratos celebrados147 foram objeto de aditamento destinado a prorrogar os prazos 

de restituição dos montantes disponibilizados pelo respetivo contrato de suprimento.  

255. Foi ainda realizado um aditamento a um terceiro contrato148, tendo em vista o adiantamento 

de uma parcela de financiamento mensal, face à data prevista no contrato de suprimento, na 

decorrência de dificuldades prementes de tesouraria da SATU-Oeiras. 

256. Os suprimentos foram concedidos pela TD, S.A. a título oneroso, vencendo juros 

remuneratórios sobre o montante do capital disponibilizado.  

257. Nos termos da cláusula 3ª dos respetivos contratos, os juros são contados diariamente e calculados com 

base na taxa Euribor a 30 dias, em vigor no último dia útil anterior ao início da contagem de juros, acrescida 

de um spread de 1%, os quais fora debitados à SATU, em regra, trimestralmente. 

258. Ainda de acordo com a referida clausula 3ª, ficou igualmente estabelecido que a TD, S.A. possa 

rever a taxa de juro aplicável, de forma a adequá-la à taxa média por esta suportada nos contratos de mútuo 

celebrados com instituições de crédito, junto das quais se tenha financiado, bem como a contemplar o imposto de 

selo e as despesas bancárias suportadas com a celebração e execução dos referidos contratos. 

259. Os montantes e datas de financiamento e as amortizações do capital mutuado encontram-se 

indicados no quadro seguinte: 

                                                                                                                                                             
(presidente) e António Manuel Pires Carreto (vogal) e Helena Maria Niza Galharda Messias (vogal) e em reunião, de 
10.05.2007 (ata n.º 34), que deliberou aprovar a minuta dos aditamentos aos contratos, na qual estiveram presentes 
Miguel da Silva Cavaco Ferreira da Costa (presidente), Maria de Fátima Alves de Azambuja Fonseca de Almeida 
Azevedo (vogal) e Helena Maria Niza Galhardas Messias (vogal). 

 Os contratos foram celebrados por Maria de Fátima do Rosário Alves de Azambuja Fonseca de Almeida Azevedo e 
António Manuel Pires Carreto (contratos de 08.11.2004, 22.05.2005, 10.03.2006, 19.01.2007 e aditamento ao 
contrato de 10.03.2006, celebrado em 31.03.2006) e por Miguel da Silva Cavaco Ferreira da Costa e Vasco Manuel 
Macieira Durão (contrato de 08.01.2008 e aditamentos ao contratos de 08.11.2004, 22.02.2005, celebrados em 
21.05.2007), este último na qualidade de mandatário da SATU-Oeiras constituído por procuração outorgada em 21 
de dezembro de 2001, aprovada em reunião do CA de 12.11.2001 (ata n.º 1).   

145
  A condição de satisfação de necessidades de financiamento decorrentes do ciclo de exploração encontra-se expressa 

no articulado dos contratos de suprimento em referência: face a contingências de diversa ordem, designadamente a dificuldade 
conjuntural do sócio Município de Oeiras em poder afetar recursos financeiros à Empresa Municipal e à urgente necessidade de 
financiamento de SATU-OEIRAS, a sócia Teixeira Duarte dispõe-se a prestar um suprimento, em dinheiro à mesma. 

146
  No Anexo VIII encontra-se cópia integral dos contratos de suprimentos. 

147
  Contratos celebrados em, respetivamente, em 8 de novembro de 2004 e 22 de fevereiro de 2005. 

148
  Contrato celebrado 10 de março de 2006. 
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QUADRO 6 – CONTRATOS DE SUPRIMENTOS – FINANCIAMENTO E AMORTIZAÇÕES 

         Unidade: euro 

Financiamento 
 

Amortizações 

Contratos 
Data 

Valor (€)  
Data Valor (€) 

Celebração Entregas 
 

Prevista Efetiva Parcial Total 

Contrato I 08-11-2004 30-11-2004 750 000,00 
 

08-11-2006 - - - 

Aditamento 21-05-2007 - - 
 

08-11-2008 - - - 

Contrato II 22-02-2005 25-02-2005 300 000,00 
 

22-02-2007 - - - 

Aditamento 21-05-2007 - - 
 

22-02-2009 13-08-2012 
 

39 964,52 

Contrato III 10-03-2006 Mensal149 800 000,00 
 2 anos após as 

entregas 
- - - 

Aditamento 31-03-2006 - - 
 

Contrato IV 19-01-2007 Mensal150 1 220 000,00  2 anos após as 
entregas 

27-06-2008 842 870,42 
1 220 000,00 

 
16-06-2009 377 129,58 

Contrato V 08-01-2008 Mensal151 1 200 000,00  2 anos após as 
entregas 

27-06-2008 157 129,58 
368 766,74 

 
16-06-2009 211 637,16 

Total 4 270 000,00 
    

1 628 731,26 

Fonte: Contratos de suprimentos, respetivos aditamentos e 
documentação contabilística e bancária referente ao 
capital financiado e respetivas amortizações. 

 
Capital não 
amortizado 

31-12-2012 
 

2 641 268,74 

260. O capital não amortizado, reconhecido na conta de «Financiamentos obtidos – Participantes 

de capital», é apresentado entre os passivos em balanço conforme se indica: 

QUADRO 7 – CONTRATOS DE SUPRIMENTOS – APRESENTAÇÃO EM BALANÇO 

Unidade: euro 

Apresentação em balanço 
Exercício económico 

2008 2009 2010 2011 2012 

Passivo não corrente 2 270 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 810 035,48 

Passivo corrente 1 000 000,00 831 233,26 831 233,26 831 233,26 831 233,26 

Total 3 270 000,00 2 681 233,26 2 681 233,26 2 681 233,26 2 641 268,74 

Fonte: Balanços SATU-Oeiras 

                                                 
149

  O montante contratado foi disponibilizado mediante entregas parcelares, por regra mensais, entre 15 de março e 15 

de dezembro de 2006. 
150

  O montante contratado foi disponibilizado mediante entregas parcelares, por regra mensais, entre 22 de janeiro e 17 

de dezembro de 2007. 
151

  O montante contratado foi disponibilizado mediante entregas parcelares, por regra mensais, entre 25 de janeiro e 18 

de novembro de 2008. 
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Análise 

 DA APRESENTAÇÃO DOS PASSIVOS EM BALANÇO 

261. Nos termos do SNC, que constitui o referencial contabilístico para preparação das 

demonstrações financeiras dos exercícios de 2010 e seguintes, a apresentação de passivos 

correntes e não correntes como classificações separadas na face do balanço deve observar os 

requisitos estabelecidos na Norma Contabilística de Relato Financeiro (NCRF) 1. 

262. Conforme determinado na referida norma contabilística152 os passivos só devem ser 

classificados como não correntes, na circunstância de não se verificar nenhum dos seguintes 

critérios: 

 Se espere que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade; 

 Esteja detido essencialmente para a finalidade de ser negociado; 

 Deva ser liquidado num período até doze meses após a data do balanço; ou 

 A entidade não tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze 

meses após a data do balanço. 

263. No que respeita a relatos financeiros correspondentes a períodos anteriores a 2010, isto é, 

sujeitos ao Plano Oficial de Contabilidade (POC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 410/89, de 

21 de novembro, a classificação de rubricas em «dívidas a terceiros – médio e longo prazo» ou 

«dívidas a terceiros – curto prazo», é feita atendendo à previsão de cobrança ou exigibilidade da dívida 

ou de parte dela a mais de um ano153. 

264. Entre as principais políticas contabilísticas divulgadas pela empresa local no anexo às 

demonstrações financeiras (2010 a 2012)154, encontra-se menção aos critérios de classificação 

dos ativos e passivos não correntes: 

Os activos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição 

financeira são classificados, respectivamente, como activos e passivos não correntes.  

                                                 
152

  Vd. Parágrafo § 17. 
153

  Vd. Notas explicativas ao balanço. 

154  O anexo das demonstrações financeiras referentes aos anos de 2008 e 2009 contém idêntica referência: Passivos de 
médio e longo prazo. 
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265. Atentas as maturidades dos contratos de suprimento evidenciadas no quadro CONTRATOS DE 

SUPRIMENTOS – FINANCIAMENTO E AMORTIZAÇÕES, anteriormente apresentado, constata-se 

que apenas no exercício de 2008 existem correspondentes passivos cuja exigibilidade se 

estende para lá de doze meses após a data de balanço. Está em causa, em concreto, o contrato 

de suprimentos anteriormente identificado como Contrato V, cujo capital em dívida ascende, a 

31.12.2008, a € 1 042 870,42. 

266. Nos restantes exercícios, 2009 a 2012, a exigibilidade de liquidação dos instrumentos de 

financiamento em referência ocorre até doze meses após o período de relato financeiro, tal 

como se extrai do mesmo quadro CONTRATOS DE SUPRIMENTOS – FINANCIAMENTO E 

AMORTIZAÇÕES.  

267. Assim, em respeito pelos critérios de classificação dos passivos em balanço, impostos pelo 

POC para os períodos de relato financeiro de 2008 e 2009 e pelo SNC, através da NCRF1, 

para os períodos de relato financeiro de 2010 a 2012, obtém-se a seguinte agregação dos 

passivos assumidos por força dos contratos de suprimento celebrados:    

QUADRO 8 – CONTRATOS DE SUPRIMENTO (POR EXIGIBILIDADE) 

Unidade: euro 

Natureza do passivo 
Exercício económico 

2008 2009 2010 2011 2012 

Não corrente 1 042 870,42 - - - - 

Corrente 2 227 129,58 2 681 233,26 2 681 233,26 2 681 233,26 2 641 268,74 

Total 3 270 000,00 2 681 233,26 2 681 233,26 2 681 233,26 2 641 268,74 

Fonte: Elaboração própria. Agregação dos passivos segundo critérios de distinção previstos no Plano Oficial de Contabilidade - Notas ao 
balanço e na NCRF1, §17. 

268. Face ao que antecede, conclui-se que a classificação nos balanços da SATU-Oeiras relativa aos 

contratos de suprimento como passivos não exigíveis a curto prazo mostra-se desconforme às 

normas contabilísticas aplicáveis à preparação e apresentação das demonstrações financeiras, 

designadamente do balanço. 

269. A 31 de dezembro de 2008 os passivos de natureza não corrente encontram-se sobreavaliados 

em € 1 227 129,58 (54% dos correspondentes saldos em balanço) e os passivos de natureza 

corrente subavaliados em igual montante (88% dos correspondentes saldos em balanço). 

270.  A 31 de dezembro dos exercícios de 2009 a 2011 os passivos de natureza não corrente 

encontram-se sobreavaliados, em cada um dos 3 exercícios, em € 1 850 000 (100% dos 
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correspondentes saldos em balanço), e os passivos de natureza corrente subavaliados em igual 

montante (respetivamente 155%, 24% e 22% dos correspondentes saldos em balanço de cada 

um dos anos de 2009, 2010 e 2011).  

271. A 31 de dezembro de 2012 os passivos de natureza não corrente encontram-se sobreavaliados 

em € 1 810 035,48 (100% dos correspondentes saldos em balanço) e os passivos de natureza 

corrente subavaliados em igual montante (19% dos correspondentes saldos em balanço). 

272. A materialidade subjacente à distorção identificada afeta com significado o relato financeiro 

dos exercícios de 2008 a 2012, pelo que as inexatidões apuradas são suscetíveis de influenciar a 

leitura das demonstrações financeiras e a eventual tomada de decisões dos respetivos utentes. 

273. A relevância da distorção contabilística é igualmente ditada pela respetiva natureza. Por via do 

parágrafo 13 da NCRF 1, a informação relacionada com o momento de liquidação dos 

passivos é reputada de relevante para a avaliação da liquidez e solvência da entidade. E na situação 

concreta, a apresentação dos passivos exigíveis a curto, médio e longo prazo no balanço da 

SATU-Oeiras reflete uma posição de menor pressão sobre a tesouraria da empresa do que 

aquela que efetivamente resulta dos compromissos financeiros assumidos. 

274. Nestes termos, conclui-se que as demonstrações financeiras não proporcionam uma imagem 

verdadeira nem apropriada dos passivos e, consequentemente, da posição financeira expressa 

pela SATU-Oeiras no período assinalado e são merecedoras de um juízo de desconformidade, 

como adiante se expressa. 

 DA ADMISSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DE SUPRIMENTO 

275. Com a entrada em vigor da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro155, e nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 32.º, foi vedado às entidades participantes a concessão de 

empréstimos às empresas do sector empresarial local. 

276. Por conseguinte, após a entrada em vigor deste diploma, a celebração dos contratos de 

suprimento, em 19.01.2007 e 08.01.2008156, no montante global de M€ 2,4, mostram-se 

contrários à citada disposição legal. 

                                                 
155

  Que aprovou o Regime Jurídico do Sector empresarial, alterada pelas Leis n.os 67-A/2007, de 31 de dezembro,  

64-A/2008, de 31 de dezembro e 55/2011, de 15 de novembro. 
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277. No sentido de adequar o financiamento da empresa municipal à legislação em vigor, o 

Conselho de Administração deliberou por unanimidade, em 29.12.2008, interpelar o sócio privado 

tendo em vista enquadrar a matéria dos suprimentos prestados em 2007 e 2008 (…) bem como propor, neste 

contexto, a anulação da remuneração prevista nestes Contratos de Suprimentos. 

278. Nessa sequência veio o sócio comunicar ao Conselho de Administração da SATU-Oeiras, em 

09.02.2009, que, relativamente aos contratos de suprimento em causa, não haverá lugar ao débito 

de remuneração prevista (juros). 

279. A correspondente anulação contabilística dos encargos suportados com os juros dos contratos 

de suprimento foi adequadamente refletida nas contas de resultados das demonstrações 

financeiras de 2008, através de crédito na conta de custos «Outros Juros» no montante relativo 

aos encargos correspondentes a esse exercício (€ 111 264,37), e de crédito em conta de 

proveitos «Correções relativas a exercícios anteriores» (€ 32 047,80), por contrapartida da 

conta de «Acréscimos de Proveitos» (€ 143 312,17). As correspondentes notas de crédito 

foram emitidas pela TD, em 13.02.2009, pelo montante global de € 143 312,17, tendo as 

mesmas sido liquidadas a 16.02.2009.  

280. Entretanto, com a aprovação da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprovou o Regime 

Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais (LAEL) e revogou a 

referida Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, a proibição de concessão de empréstimos às 

empresas locais passou a restringir-se apenas às entidades públicas participantes, admitindo-se 

a contrario sensu a concessão de suprimentos pelos demais participantes.  

281. Este regime configura objetivamente a entrada em vigor de uma lei mais favorável, deixando 

assim os atos dos responsáveis que conduziram à celebração dos contratos de suprimentos de 

constituir infrações financeiras e, por consequência, de imputação de responsabilidade 

financeira aos responsáveis, por força da aplicação do n.º 4 do artigo 2º do Código Penal. 

                                                                                                                                                             
156

  Outorgados respetivamente por Maria de Fátima do Rosário Alves de Azambuja Fonseca de Almeida Azevedo 

(presidente do CA) e António Manuel Pires Carreto (vogal) e por Miguel da Silva Cavaco Ferreira da Costa 
(presidente do CA) e Vasco Manuel Macieira Durão (na qualidade de mandatário da SATU-Oeiras constituído por 
procuração outorgada em 21 de dezembro de 2001).    
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 SOBRE A CONFORMIDADE DOS JUROS SUPORTADOS FACE AOS TERMOS CONTRATUAIS 

282. No período compreendido entre 2004 e 2012 foram debitados pela TD e aceites pela SATU-

Oeiras e incluídos nas respetivas demonstrações financeiras, cerca de 666 mil euros referentes 

a juros devidos nos termos dos contratos de suprimento. O referido montante reflete já a 

anulação dos juros respeitantes aos contratos de suprimentos dos anos de 2007 e de 2008.  

283. No quadro seguinte são apresentados os encargos que a este título foram reconhecidos 

anualmente:  

QUADRO 9 - SUPRIMENTOS – JUROS SUPORTADOS 

unidade: euro 
Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Juros 2 305,63 37 570,42 63 086,78 104 601,75 80 251,17 71 007,72 66 504,39 117 090,22 124 075,53 666 493,60 

 

284. Do total de encargos assinalados, encontrava-se em dívida, a 31 de dezembro de 2012, o 

montante de € 103 567,83, respeitantes a parte dos juros do ano indicado, relativamente ao 

qual foi emitida correspondente fatura pela TD, em 10 de janeiro de 2013, entretanto paga. 

No balanço reportado a 31 de dezembro de 2012 encontra-se refletida a adequada 

especialização do assinalado montante de € 103 567,83, na conta «Outras contas a pagar – 

Juros a liquidar», igualmente reconhecido como gastos de financiamento suportados no 

mesmo período de relato financeiro. 

285. Os juros suportados, evidenciados no quadro anterior refletem a revisão da taxa de juro 

operada pela TD ao abrigo da cláusula 3ª dos contratos de suprimento, tendo em vista a 

aplicação taxa média suportada pelo acionista privado nos contratos de mútuo celebrados com instituições 

de crédito, por substituição da taxa Euribor a 30 dias. 

286. A revisão da taxa de juro teve por efeito o aumento dos encargos financeiros suportados com 

os contratos de suprimento face à taxa Euribor a 30 dias, pelos montantes e para os exercícios 

que seguidamente se indicam: 
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QUADRO 10 - SUPRIMENTOS – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS POR REVISÃO DA TAXA DE JURO 

Unidade: euro 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Juros 7 995,61 10 636,36 13 234,99 12 901,81 4 503,11 12 925,28 72 797,10 134 994,26 

287. A respeito da referida revisão da taxa de juro, tecem-se as seguintes considerações. 

288. Dos contratos de suprimento em causa não consta qualquer disposição relativa ao dever de o 

acionista privado demonstrar comprovadamente qual a taxa de juro média efetivamente 

suportada.  

289. Considerando que por força da revisão da taxa de juro comunicada pela TD se regista um 

acréscimo de 25% (€ 134 994,26) dos encargos financeiros suportados pela empresa local a 

respeito de contratos de suprimento, foi esta última questionada sobre quais os procedimentos 

de verificação que desencadeou no sentido de confirmar que a taxa de juro que lhe foi 

imputada corresponde efetivamente à taxa média de financiamento suportada pela TD nos 

termos contratualmente estabelecidos. 

290. Em resposta, a empresa local reconhece que não procedeu a qualquer tipo de confirmação 

quanto ao apuramento da referida taxa de juro média, limitando-se a tomar como adequados 

os encargos que lhe foram apresentados. 

291. No decurso dos procedimentos de auditoria realizados em trabalho de campo foi também 

questionado o acionista privado sobre a mesma matéria, que a este respeito confirmou a 

indisponibilização dos elementos necessários ao apuramento da taxa de juro média da 

empresa, com o fundamento de que estes têm uma natureza reservada. 

292. Tratando-se de contratos que se subsumem a um mútuo oneroso, o pagamento dos juros 

como contraprestação do capital mutuado, enquanto elemento essencial do negócio, deveria, 

por uma questão de certeza de estipulação contratual, estar determinada ou ser determinável 

no contrato. Neste sentido, aliás, observe-se o que a respeito prescreve o n.º 1 do artigo 209º 

do CSC, ex vi do n.º 1 do artigo 244º, que relativamente à obrigação de efetuar suprimentos 

estipulada no contrato de sociedade, dispõe que “o contrato de sociedade pode impor a todos ou a 

alguns sócios a obrigação de efectuarem prestações além das entradas, desde que fixe os elementos essenciais 

desta obrigação e especifique se as prestações devem ser efectuadas onerosa ou gratuitamente.” 
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293. Em conclusão, os responsáveis da empresa local aceitaram e reconheceram 

contabilisticamente gastos financeiros nos exercícios de 2004 a 2012, no montante global de 

€ 531 499,34 e que fruto da revisão da taxa de juro levada a cabo pela TD na sequência das 

disposições contratuais estabelecidas, ascenderam a € 666 493,60, sem disporem de elementos 

que comprovem que tal montante está conforme aos compromissos financeiros assumidos 

por força dos contratos de suprimento celebrados. 

294. A ausência dos referidos elementos inviabiliza igualmente a realização de exames de auditoria 

que permitam, com adequado grau de segurança, concluir sobre a exatidão dos montantes em 

causa. 

295. Consequentemente, o Tribunal de Contas não pode formular um juízo de auditoria sobre a 

conformidade dos gastos incorridos a título de juros (€ 666 493,60, entre os anos de 2004 e 

2012) relativos a suprimentos do acionista privado, bem como não pode formular um juízo de 

auditoria sobre o reconhecimento e correção contabilística de tais gastos, os quais no período 

de incidência da auditoria, 2008 a 2012, ascenderam a € 458 929,03. 

Contraditório 

296. No âmbito do exercício do direito de contraditório, os responsáveis que se pronunciaram 

sobre a matéria (Ponto 7.3 – Cfr. Quadro 1) apresentaram, em comum ou individualmente, as 

alegações que se seguem. 

297. Alegações expendidas por Helena Niza Galhardas e Maria Fátima Almeida Azevedo157: 

“Os Contratos de Suprimento, tal como configurados pelos respetivos instrumentos, são claros quanto aos seus 

termos e condições, além de autoexplicativos quanto ao facto de, contrariamente ao referenciado no Relato de 

Auditoria, existirem mecanismos de definição dos respetivos encargos financeiros gerados e da sua avaliação ou 

comprovação. 

As contas da empresa SATU Oeiras sempre foram devidamente aprovadas, pelos sócios/acionistas, em 

Assembleia Geral, tendo esta matéria dos Contratos de Suprimento merecido por parte do TOC e do Fiscal 

Único a necessária análise e ponderação, desviando-se, pois, a interpretação destes técnicos da interpretação 

agora expendida, no Relato de Auditoria. 

                                                 
157  Cfr. Anexo II-B e II-C.   
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As contas da empresa SATU Oeiras foram devidamente sindicadas pela IGF que, na sua apreciação concreta, 

não questionou ou censurou, quanto a esta matéria, a interpretação, o critério e a contabilização adotados pela 

em presa SATU Oeiras, nem os mecanismos que permitiam a conferencia da conformidade dos encargos 

financeiros.  

Ao debruçar-se especificamente sobre o tema dos suprimentos, a única questão colocada pela IGF resumiu-se ao 

facto de se ter verificado a celebração de Contratos de Suprimento, depois da entrada em vigor da Lei n.º 53-

F/2006, questão que foi respondida pela empresa SATU OEIRAS com a correção relativa à anulação da 

remuneração daqueles suprimentos, situação que a IGF admitiu (…). 

Quanto à indevida contabilização dos suprimentos como passivos não exigíveis a curto prazo e a consequente 

violação da pertinente regra contabilística, não se afigura que essa classificação possa ser censurada (…) pode 

constatar-se que todos os critérios aí apontados para se considerar a classificação dos passivos desta natureza 

como não correntes, não se aplicam. 

Mesmo em relação ao critério que poderia merecer alguma dúvida e que no Relato de Auditoria é referenciado 

(a liquidação dos instrumentos de financiamento, num período de 12 meses após a data do balanço), ele não se 

apresenta como verificado, em face dos factos. 

Atente-se, antes de tudo, ao facto dos Contratos de Suprimento em análise terem sido celebrados por um prazo 

de 2 anos (…). Também é facto incontornável que veio a ocorrer prorrogação dos prazos desses contratos (…). 

São neste domínio evidentes vários factos que atestam a condições de longo prazo dos suprimentos e do seu não 

reembolso, ou seja (…) nunca existiu qualquer manifestação ou interpelação (…). A situação de facto relativa 

à condição económico-financeira da empresa SATU OEIRAS (…) nem poderia perspetivar outra abordagem 

em virtude da reconhecida e assumida impossibilidade de se operar a liquidação dos referidos instrumentos de 

financiamento. 

Quanto à celebração de Contratos de Suprimento, no montante de 2,4 M Euros, celebrados em alegada 

violação da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, refira-se (…) em qualquer caso, a Lei n.º 50/2012 veio 

resolver essa aparente dúvida, consagrando, sem margem para interpretações divergentes, que só as entidades 

públicas, por razões razoavelmente óbvias, ficaria vedada a possibilidade de concessão de empréstimos, às 

entidades empresariais locais. (…). Entende, pois, a signatária, que a celebração de Contratos de Suprimento 

(…) não apresenta qualquer desvalor da conduta adotada pela empresa SATU OEIRAS. 

Quanto à ausência nos Contratos de Suprimento de mecanismos que permitam a conferência da conformidade 

dos encargos financeiros, importa revisitar o clausulado desses mesmos contratos e os factos pertinentes à sua 
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execução (…) para demonstrar (…) que apresentam cláusulas bem concretas e explícitas quanto (i) ao cálculo 

da taxa de juro, (ii) ao método de contagem dos juros, (iii) à não faturação dos juros e (iv) às situações 

particulares que poderão (ou não) determinar a revisão das taxas de juro ou as condições dos próprios contratos. 

Quanto à aceitação e o reconhecimento contabilístico de encargos (666 493.60 Euros), sem a comprovação, 

importa ter presente que esta matéria tem subjacente um contexto e uma realidade, que o Relato de Auditoria 

não revelou. (…) 

Na realidade, dos juros correspondentes a 666 493.60 Euros, existe uma parcela de 531 499,34 Euros, que 

corresponde a juros aplicados com base no n.º 2, da cláusula 3ª dos Contratos de Suprimento, que tem um 

mecanismo direto de aplicação dessas taxas de juro (Euribor 30 dias / spread de 1%). (…) Situação diferente 

(…) será a matéria de juro referente à parcela de 134 994,26 Euros, relativa à revisão da taxa de juro, nos 

termos do n.º 3, da cláusula 3ª dos Contratos de Suprimento, a única que será suscetível de ser questionada 

(…)  

Mais se sublinha que a remuneração dos suprimentos era de algum modo “simbólica”, já que as taxas de juro 

praticadas no mercado, junto de instituições financeiras, nas datas em causa, eram manifestamente superiores 

(particularmente no que respeita à incidência dos spread) (…) Consensualizar um princípio como o da cláusula 

3ª, n.º 3 dos Contratos de Suprimento – sublinhe-se, princípio sempre sujeito à análise e ponderação por parte 

da empresa SATU OEIRAS, como não deixa de resultar da própria cláusula aplicável - seria sempre 

vantajoso para qualquer empresa. 

E sempre que a entidade privada acionou este mecanismo, os responsáveis da empresa SATU OEIRAS 

analisaram e ponderaram a dimensão e adequação da revisão (…).  

298. Ainda no âmbito do contraditório à matéria dos contratos de suprimento, os responsáveis 

Miguel Ferreira da Costa, Maria de Lurdes Carvalho Vaz e Vasco Manuel Macieira Durão, 

apresentaram as seguintes alegações158:    

Os suprimentos encontram-se classificados como passivos correntes e não correntes, mantendo essa mesma 

filosofia de contabilização, pelo menos, desde o exercício de 2007, sublinhe-se, mesmo após a análise e a 

auditoria da IGF realizada à empresa em 2008/2009, na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 53-

F/2006 do SEL. 

                                                 
158

  Cfr. Contraditórios constantes dos Anexos II-D, II-E e II-F que apesar de terem sido apresentados individualmente 

reproduzem integralmente as respetivas alegações. 
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Ficou claro, nessa altura, que os contratos de suprimento realizados em 2007 e 2008, não cumpriam a Lei n.º 

53-F/2006, tendo o CA adotado a resolução de não considerar como aplicáveis juros decorrentes dos contratos 

de suprimento, realizados após 2007, classificando-os como passivos correntes com objetivo de os anular, logo 

que possível, mas nunca numa perspetiva de curto prazo. 

Sublinhe-se que esta medida foi aceite pela IGF (…). No entanto, é importante acentuar que a atual Lei do 

SEL, Lei n.º 50/2012, em vigor desde 31 de Agosto, permite a realização de suprimentos pelo acionista 

privado (…).  

No que respeita à incorreta contabilização dos suprimentos, estipulados em data anterior a 2007, e 

classificados como passivos não correntes, atente-se no facto de o prazo máximo de reembolso, constante quer nos 

contratos de suprimento respetivos, quer nos seus aditamentos, ser de 2 (dois) anos, estando nos mesmos 

contratos prevista a possibilidade da sua prorrogação por acordo das partes (…). Neste sentido vai também o 

facto da situação económico financeira da empresa se manter em situação que impossibilita a devolução dos 

suprimentos (…). 

Por fim, a respeito da revisão anual da taxa anual levada a cabo pelo acionista privado (…) tal como 

mencionado no n.º 3 da Cláusula 3ª dos contratos de suprimento, os juros debitados eram, no final de cada 

ano, revistos por forma a adequar a taxa de juro aplicada à taxa média suportada pelo acionista privado nos 

contratos de mútuos celebrados com as instituições de crédito, junto das quais se tinha financiado (…). 

Os mecanismos de revisão da taxa de juro foram seguidos e os critérios contratualmente fixados para essa 

revisão foram tidos em atenção pela empresa, no sentido de se concluir quanto à não existência de qualquer 

deturpação desses critérios.  

(…) Foi o que aconteceu, sempre que o acionista privado recorreu a esta disposição para rever a taxa de juro. 

A empresa sempre analisou e verificou junto do mercado se a revisão era admissível face ao desvio da taxa 

revista, nos termos do n.º 2 da Cláusula 3ª dos contratos de suprimento (…). Esta situação encarou-se como 

vantajosa para a SATU-Oeiras, já que lhe proporcionava obter meios financeiros que não conseguia obter no 

mercado (…). 

O CA não detém, até esta data, documentação interna do acionista privado relativo ao cálculo da revisão da 

taxa de juro anual, tal como referenciado nas Recomendações do Relato de Auditoria, e não se prevê que esta 

venha a ser disponibilizada, dado a natureza confidencial da mesma e a reserva do mesmo acionista em 

disponibilizá-la. 
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Neste enquadramento e já tendo em conta o expresso na referida Recomendação, foi dirigida ao acionista 

privado, em 27 de fevereiro de 2015 (…) devolvendo a fatura correspondente à revisão da taxa de juro anual 

de 2014, que ainda não se encontrava registada e liquidada, mais se solicitando a correção relativamente a toda 

a faturação antes de apresentada de revisão da taxa de juro, procedendo-se a todas as operações contabilísticas 

necessárias à sua anulação. 

Esta correção foi aceite pelo acionista privado, o que levou de imediato à correção contabilística no fecho do mês 

de fevereiro de 2015 (…) repondo a taxa de juros dos contratos apenas ao previsto no n.º 2 da Cláusula 3ª 

(…) 

299. No âmbito do contraditório institucional, o atual Presidente da Câmara Municipal teceu os 

seguintes comentários159: 

“A classificação em Passivo não corrente dos suprimentos efetuados pelo acionista privado em montante 

superior a 1.800 M€, teve por base a consideração da assunção por ambos os acionistas do não reembolso dos 

mesmos no curto prazo. 

Assim, para além de não se esperar que os suprimentos sejam liquidados durante o ciclo operacional normal da 

empresa, a SATU considerou dispor de um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo 

menos doze meses após a data do balanço uma vez que ambos os acionistas aprovaram os Instrumentos de 

gestão previsionais e a sua liquidação que não contemplam a sua liquidação no curto prazo.” 

300. Ainda neste âmbito, o acionista privado da empresa, a Teixeira Duarte, Engenharia e 

Construções, SA, ofereceu os seguintes comentários160: 

“(…) Cabe referir que os contratos em causa foram essencialmente celebrados em virtude de recorrente 

necessidade de liquidez da SATU, que não tinha capacidade para suprir no mercado financeiro essa 

necessidade. 

Os Contratos de Suprimento foram celebrados com um prazo de 2 anos, prazo esse renovável por acordo das 

partes. A impossibilidade, também recorrente, da SATU proceder ao reembolso dos suprimentos contratados, 

levou à renovação desses contratos, havendo assunção de que o reembolso dos suprimentos se coloca a longo 

prazo, se é que alguma vez se irá efetivar. 

                                                 
159

 Vd. Anexo II-P. 

160
 Vd. Anexo II-S. 
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Ainda sobre esta matéria, refira-se que as revisões das taxas de juro aplicadas pelos contratos de suprimento 

eram aferíveis no mercado e podiam também ser contrastadas através de informação pública contida nos 

Relatórios e Contas desta sociedade.  

Após solicitação recente da SATU e para obviar qualquer eventual debate desnecessário e inconsequente nesta 

matéria, sobretudo tendo em consideração o enquadramento da situação esta sociedade acedeu prescindir da 

aplicação da taxa de revisão, adotando as correções necessárias.”  

301. Relativamente à questão da classificação como passivo não corrente dos suprimentos 

efetuados pelo acionista privado, no montante de M€ 1,8, o ROC da SATU-Oeiras161 referiu 

que “(…) teve por base a consideração da assunção por ambos os acionistas do não reembolso dos mesmos no 

curto prazo. Os contratos de suprimento que serviram de base à classificação no Balanço e divulgação no 

Anexo como Passivo não corrente tinham como prazo de vencimento dois anos pelo que cumpriam 

integralmente as condições para serem classificados e divulgados como tal. Embora os referidos contratos tenham 

expirado e não tendo sido elaborados novos por impossibilidade legal, foi sempre assumido entre os acionistas 

que o seu reembolso não seria efetuado no curto prazo.     

302. Compulsados os argumentos que sustentam a oposição à análise dos contratos de suprimento, 

podemos sintetiza-los nas seguintes questões controvertidas: 

a) Critério de contabilização dos suprimentos como passivo corrente ou não corrente; 

b) Mecanismo contratual de definição dos encargos financeiros e respetiva comprovação. 

303. Assim, relativamente ao primeiro aspeto, é essencialmente invocado o prazo contratualmente 

estabelecido (2 anos, com possibilidade de renovação) e a inexistência de capacidade da 

empresa local devedora para cumprimento atempado dos compromissos de pagamento 

decorrentes dos referidos contratos de suprimento. 

304. Como facilmente se percebe, nenhum dos argumentos apresentados se constitui como válido 

para rebater o aspeto essencial em que assentam as conclusões de auditoria a respeito da 

apresentação destes passivos em balanço, isto é, o horizonte temporal relativo à exigibilidade 

do cumprimento da dívida. O relato financeiro das operações no final do exercício deve 

refletir a exigibilidade no tempo dos passivos em causa. 

                                                 
161

 Vd. Anexo II-R. 
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305. Termos em que se mantêm as observações, as conclusões e o respetivo juízo de auditoria, 

justificando-se que o órgão executivo da SATU-Oeiras dê pleno acolhimento à recomendação 

formulada. 

306. Relativamente à segunda questão, a empresa local indicou já ter iniciado com o acionista 

privado as necessárias ações para correção de toda a faturação anteriormente emitida e o 

acionista Teixeira Duarte, SA, informou ter prescindido do mecanismo de revisão da taxa de 

juro aplicável, por um lado, e, por outro manifestou igualmente disponibilidade para adotar as 

correções necessárias relativas para regularizar a situação. 

307. Finalmente, importa salientar que nos termos das deliberações da Assembleia Geral da SATU-

Oeiras, de 21 e 23 de abril de 2015162, que aprovaram as propostas de dissolução e liquidação 

imediata da empresa, são assumidas pelo acionista privado as perdas resultantes do não 

pagamento, pela SATU-Oeiras, dos contratos de suprimento.  

Conclusões 

308. A classificação em balanço dos saldos de natureza credora decorrentes dos contratos de 

suprimento como passivos não exigíveis a curto prazo mas com amortização de capital 

exigível até 12 meses após o fim do período de relato financeiro, mostra-se desconforme às 

normas contabilísticas aplicáveis. 

309. A materialidade subjacente à distorção identificada (€ 1 227 129,58 a 31 de dezembro de 2008, 

€ 1 850 000 a 31 de dezembro dos exercícios de 2009 a 2011 e € 1 810 035,48 a 31.12.2012) 

afeta com significado o relato financeiro dos exercícios de 2009 a 2012, pelo que as 

incorreções apuradas são suscetíveis de influenciar a leitura das demonstrações financeiras e a 

eventual tomada de decisões dos respetivos utentes. 

Nestes termos, conclui-se que as demonstrações financeiras nos exercícios de 2008 a 2012 não 

proporcionam uma imagem verdadeira nem apropriada dos passivos e consequentemente da 

posição financeira da SATU-Oeiras. 

                                                 
162  Atas n.º 42 e 43 da Assembleia Geral da SATU-Oeiras, EM, SA. – cfr. notas de rodapé n.os 5 e 6. 
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310. Com a celebração dos contratos de suprimento, em 19.01.2007 e 08.01.2008, no montante 

global de M€ 2,4, os responsáveis da SATU-Oeiras incumpriram o disposto no n.º 3 do artigo 

32.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, em vigor à data dos factos. 

311. Os responsáveis da empresa local, a respeito da revisão da taxa de juro levada a cabo pela TD, 

S.A. relativa a contratos de suprimento, aceitaram e reconheceram contabilisticamente gastos 

financeiros, entre os exercícios de 2004 e 2012, no montante global de € 666 493,60, sem ter 

assegurado que tais gastos correspondem a um encargo da SATU-Oeiras e que tenham sido 

formados nas condições contratualmente estabelecidas. 

312. Em sede de comentário às conclusões preliminares, o acionista privado, Teixeira Duarte, SA, 

informou o Tribunal que prescindiu do direito contratual à revisão da taxa de juro relativa aos 

contratos de suprimento. 

313. Por força da aprovação da proposta de dissolução e extinção da sociedade, deliberada em 

Assembleia Geral da SATU-Oeiras, EM, SA, de 21 e 23 de abril de abril de 2015, a Teixeira 

Duarte, SA, prescindiu do direito ao reembolso do valor dos suprimentos concedidos à 

empresa.    

Juízo de Auditoria  

314. Atento o acima exposto, emitem-se os seguintes juízos de auditoria:   

 É emitido um juízo de auditoria desfavorável sobre as demonstrações financeiras 

dos exercícios de 2009 a 2012, por não proporcionarem uma imagem verdadeira nem 

apropriada dos passivos e consequentemente da posição financeira da SATU-Oeiras, 

em resultado da classificação de contratos de suprimento como passivos de natureza 

não corrente, em montante superior a M€ 1,8, cuja liquidação é exigível no período 

de relato financeiro em causa ou em períodos de relato financeiro anteriores, em 

desconformidade com os requisitos de apresentação estabelecidos por via da Norma 

Contabilística de Relato Financeiro 1 (exercícios de 2010 a 2012) e das notas 

explicativas ao balanço, constantes do Plano Oficial de Contabilidade (exercício de 

2009).  

 A celebração de contratos de suprimento, em 19.01.2007 e 08.01.2008, no montante 

global de M€ 2,4, em violação do disposto no n.º 3 do artigo 32.º da Lei n.º 53-
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F/2006, de 29 de dezembro, que vedava a concessão de empréstimos das entidades 

participadas às empresas do sector empresarial local, leva a emitir um juízo de 

censura pública aos responsáveis da SATU-Oeiras que os celebraram, 

respetivamente, Maria de Fátima do Rosário Alves de Azambuja Fonseca de 

Almeida Azevedo (presidente do CA) e António Manuel Pires Carreto (vogal) e 

por Miguel da Silva Cavaco Ferreira da Costa (presidente do CA) e Vasco 

Manuel Macieira Durão (na qualidade de mandatário da SATU-Oeiras constituído 

por procuração outorgada em 21 de dezembro de 2001). 

 É objeto de juízo de censura pública a conduta dos responsáveis da empresa local 

que aprovaram e celebraram contratos de suprimento, Maria de Fátima Rosário 

Alves de Azambuja Fonseca de Almeida Azevedo, António Manuel Pires 

Carreto, Helena Niza Galhardas Messias, Miguel da Silva Cavaco Ferreira da 

Costa e Vasco Manuel Macieira Durão, no montante de M€ 4,27, sem que tais 

contratos estabeleçam mecanismos adequados que permitam aos gestores públicos 

conferir a conformidade dos encargos financeiros daí decorrentes e sem que esteja 

previsto o dever de o acionista privado demonstrar comprovadamente perante a 

empresa local que tais encargos respeitam efetivamente aos termos contratualmente 

assumidos.  

 São igualmente objeto de juízo de censura pública os responsáveis Miguel da 

Silva Cavaco Ferreira da Costa (presidente do CA desde 23.03.2007), Maria de 

Fátima do Rosário Alves de Azambuja Fonseca de Almeida Azevedo (vogal do 

CA até 15.05.2012), Helena Maria Niza Galhardas Messias (vogal do CA até 

15.05.2012), Maria de Lurdes Carvalho Vaz (vogal do CA desde 16.05.2012) e 

Vasco Manuel Macieira Durão (vogal do CA desde 16.05.2012) pela aceitação e o 

reconhecimento contabilístico de encargos (€ 666 493,60), sem que os responsáveis 

da SATU-Oeiras tenham comprovado a conformidade de tais gastos com as 

condições contratualmente estabelecidas.  

 Não é emitido um juízo de auditoria sobre o reconhecimento e correção 

contabilística do referido montante de € 666 493,60, uma vez que não foram obtidas 

evidências que constituam uma base de apreciação aceitável e segura de que os 

encargos em causa correspondem aos compromissos financeiros de pagamento de 

juros efetivamente contratados. 
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Recomendações 

- Adequar a classificação dos passivos expressos nas demonstrações financeiras, 

nomeadamente nas quantias comparativas para os períodos anteriores, tendo em conta a 

exigibilidade de liquidação dos montantes em dívida face às condições contratualmente 

estabelecidas de modo a evitar a distorção das demonstrações financeiras e a imagem 

inapropriada acerca da liquidez da empresa. 

- Promover, se necessário, a regularização dos juros pagos no âmbito dos contratos de 

suprimento, adequando-os à taxa de juro contratualmente estabelecida. 

7.4. Transferências a título de equilíbrio de contas 

 Os desequilí brios de contas apurados por aplicação dos critérios estabelecidos no 
artigo 31.º do RJSEL foram sistemáticos entre 2007 e 2012, Nesse perí odo 
totalizaram cerca de M€ 20 

 O acionista privado foi o único a realizar transferências financeiras para a empresa 
local, ainda assim insuficientes em M€ 13,3 face aos desequilí brios de contas 
apurados 

 O MO excluiu indevidamente a SATU-Oeiras do perí metro das entidades relevantes 
para o cálculo dos limites de endividamento relativos ao exercí cio de 2011  

 O endividamento lí quido da SATU-Oeiras para os anos de 2008 a 2010 e 2012 foi 
apurado com desconsideração dos passivos correspondentes ao capital em dí vida 
relativo às prestações acessórias  

 O MO não relevou no cálculo dos limites legais de endividamento e de empréstimos 
de médio e longo prazo, o montante dos financiamentos concedidos pela TD, SA, a 
tí tulo de adiantamentos por conta do equilí brio de contas, os quais configuram um 
empréstimo à sociedade 

Enquadramento 

315. No âmbito do regime de consolidação financeira do sector empresarial local, previsto no 

Regime Jurídico do Sector Empresarial Local (RJSEL)163, aprovado pela Lei n.º 53-F/2006, de 

29 de Dezembro, foram estabelecidas regras de equilíbrio de contas para as empresas que 

integram o referido sector.  

316. Nos termos do artigo 31.º do referido RJSEL, as empresas municipais devem apresentar resultados 

anuais equilibrados (…) No caso de o resultado de exploração anual operacional acrescido dos encargos 

                                                 
163

  Cfr. Capítulo VI da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro. 
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financeiros se apresentar negativo, é obrigatória a realização de uma transferência financeira a cargo dos sócios, 

na proporção respectiva da participação social com vista a equilibrar os resultados de exploração operacional do 

exercício em causa.  

317. Por força da mesma disposição, os sócios de direito público das empresas prevêem nos seus orçamentos 

anuais o montante previsional necessário à cobertura dos prejuízos de exploração anual acrescido dos encargos 

financeiros que sejam da sua responsabilidade. 

318. Na circunstância em que o equilíbrio de exploração da empresa só possa ser aferido numa óptica 

plurianual que abranja a totalidade do período do investimento, deverá, ainda nos termos do mesmo 

artigo 31.º, ser apresentada à Inspecção-Geral de Finanças e aos sócios de direito público um plano 

previsional de mapas de demonstração de fluxos de caixa líquidos actualizados na óptica do equilíbrio 

plurianual dos resultados de exploração. 

319. Decorre da alínea b) do n.º 2 do artigo 36º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 

2/2007, de 15 de janeiro, na redação introduzida pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro, 

que, para efeitos de cálculo do limite de endividamento líquido e do limite de empréstimos contraídos, o conceito 

de endividamento líquido total de cada município inclui (…) o endividamento líquido e os empréstimos das 

entidades que integram o sector empresarial local, proporcional à participação do município no seu capital 

social, em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no regime jurídico do sector 

empresarial local. 

320. Com a aprovação do novo Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das 

Participações Locais (LAEL) pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que revoga o RJSEL, foi 

alterado o modo de cálculo do equilíbrio de contas. Conforme resulta do n.º 2 do artigo 40º, 

no caso de o resultado líquido antes de impostos se apresentar negativo, é obrigatória a realização de uma 

transferência financeira a cargo dos sócios, com vista a equilibrar os resultados do exercício em causa. 

321. Na LAEL, encontra-se idêntica disposição àquela que já constava do RJSEL relativamente às 

situações em que o equilíbrio de exploração só possa ser avaliado numa perspetiva plurianual 

que abranja a totalidade do período do investimento, prevendo-se igualmente a apresentação à 

Inspeção-Geral de Finanças de um plano previsional de mapas de demonstração de fluxos de 

caixa líquidos atualizados na ótica do equilíbrio plurianual dos resultados. 

322. Com a entrada em vigor do novo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, publicado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, diploma que revogou a Lei 

n.º 2/2007, de 15 de janeiro, foi acolhido um novo limite de endividamento que passou a ser 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Página 132 

 
  

aferido, nos termos do artigo 52º, pela dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a 

das entidades previstas no artigo 54º. Decorre da mesma disposição que para efeitos de apuramento do 

montante da dívida total relevante para o limite de cada município, são ainda incluídos (…) as empresas locais 

e participadas de acordo com os artigos 19º e 51º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (…) proporcional à 

participação, direta ou indireta do município no seu capital social, em caso de incumprimento das regras de 

equilíbrio de contas previstas no artigo 40º daquela lei. 

Os Factos 

323. Ao abrigo do citado regime de consolidação financeira do sector empresarial local, a SATU-

Oeiras, por comunicações anuais do Presidente do Conselho de Administração aos respetivos 

acionistas, endereçadas no período de 2008 a 2013, relativamente às contas reportadas aos 

exercícios de 2007 a 2012, informou sobre o montante apurado como necessário para efeitos 

de reposição do equilíbrio de contas. 

324. No âmbito das mesmas comunicações é solicitado aos acionistas que, nos termos da lei, 

realizem as transferências financeiras para equilíbrio de contas, tendo em vista assegurar os meios 

financeiros necessários ao normal funcionamento da Empresa. 

325. Os montantes de desequilíbrio de contas apurados e comunicados pela empresa local foram os 

seguintes: 

QUADRO 11 – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS SOLICITADAS AOS ACIONISTAS A TÍTULO DE EQUILÍBRIO DE CONTAS 

           Unidade: euros 

Exercício económico relativamente ao qual  
se apuram desequilíbrios de contas 

Desequilíbrio comunicado 

2007 2 056 837,00 

2008 2 018 825,81 

2009 2 197 023,80 

2010 2 163 945,72 

2011 2 177 182,90 

326. Logo após a primeira comunicação da empresa local, realizada em 6 de junho de 2008, o 

Presidente da Câmara Municipal de Oeiras informou o Presidente do Conselho de 

Administração da SATU-Oeiras que não está o Município de Oeiras onerado no dever de consolidar, na 

proporção da respectiva participação social, realizando as transferências necessárias para equilibrar os 

resultados de exploração operacional, no caso de este se apresentar negativo. 
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327. É a este título invocada pelo responsável da Câmara Municipal a cláusula 11ª do Acordo 

Parassocial Preliminar (pontos 11.10 e 11.12), salientando que nos termos desta cláusula o sócio 

privado se constitui na obrigação de suportar os encargos financeiros futuros sem limite temporal pré-definido e 

sem limite quanto aos montantes em causa. 

328. Consistentemente com a posição transmitida à empresa local, o acionista público não realizou, 

relativamente aos exercícios em questão, qualquer transferência financeira a título de equilíbrio 

de contas da empresa local164. 

329. Por seu turno, o acionista privado, procedeu a transferências financeiras correspondentes ao 

montante de desequilíbrio de contas comunicado pela SATU-Oeiras, ponderado em função da 

proporção respetiva da participação social (49%). 

330. Em resposta a procedimentos de auditoria realizados pelo Tribunal para confirmação de 

saldos detidos com a empresa local, a TD, S.A. comunicou165 que, até 31.12.2012, e 

relativamente às contas de 2007 a 2011, havia transferido a título de equilíbrio de contas da 

SATU-Oeiras o montante líquido de € 5 190 311,55166. Relativamente ao equilíbrio de contas 

                                                 
164

  A questão de o acionista público se encontrar desonerado da realização de transferências financeiras para o equilíbrio 

de contas da empresa local foi objeto de diferente entendimento por parte do acionista privado. A TD, S.A. em 
diversas reuniões da Assembleia Geral convocadas para a aprovação das contas anuais da SATU-Oeiras, expressou, 
nos termos das respetivas atas, que tinha uma interpretação do Acordo Parassocial Preliminar, não coincidente com a do sócio 
Município de Oeiras, uma vez que o que está em causa, naquele âmbito, não é o financiamento da normal actividade da Empresa 
Municipal, enquanto entidade exploradora do Sistema, mas antes matéria relativa ao financiamento da construção de Infraestrutura e 
Equipamento Fixo e do fornecimento do Equipamento/Material Circulante até ao limite de € 30.358.007,20 (…) Assim sendo, no 
seu entendimento para cumprimento do art.º 31.º da Lei n.º 53-F/2006, deverá haver uma transferência financeira a cargo de todos os 
sócios, na proporção da sua respectiva participação social, com vista a equilibrar os resultados de exploração operacional do exercício em 
causa, conforme a Lei estipula.  

 Apesar da persistência da divergência sobre os efeitos da referida cláusula 11ª do acordo parassocial preliminar, os 
sócios nada fizeram no sentido de ultrapassar a questão, não obstante o próprio acordo parassocial prever na cláusula 
19ª métodos de resolução quanto a diferentes entendimentos sobre a validade, interpretação e execução do acordo 
parassocial, como seja uma solução negociada ou sujeição do diferendo a um Tribunal Arbitral. Em sede de 
realização de procedimentos de auditoria executados junto da TD, S.A. a coberto de despacho do Juiz Conselheiro 
Relator, de 9 de outubro de 2013, os responsáveis desta empresa manifestaram o entendimento de que a não 
realização de transferências por parte do Município de Oeiras não é perspetivado enquanto situação de 
incumprimento enquadrável na cláusula 11, ponto 11.11 do acordo parassocial preliminar e que entende que o 
esclarecimento de tal questão deverá constar de futuro Acordo Parassocial Definitivo. 

165 
 Cfr. Ofício n.º 10.13.1168, de 25 de outubro de 2013, em resposta ao despacho do Juiz Conselheiro Relator de 9 de 

outubro de 2013. 
166

  A contabilização de tais transferências pelo acionista privado é feita por registo na rubrica 41.21 do SNC 

«Investimentos financeiros em associadas – Participações de capital». A respeito da contabilização das transferências 
realizadas para equilíbrio de contas no exercício de 2008, a TD, S.A. informou, no âmbito dos procedimentos de 
auditoria realizados em trabalho de campo, que por ser a primeira vez que registava tais transferências adotou critério 
diferente do verificado em anos subsequentes, tendo no referido ano de 2008 apresentado contabilisticamente a 
transferência enquanto suprimentos e procedido à provisão da totalidade do montante, isto é de € 1 007 850,13. 
Manifesta ainda assim, o entendimento de que tal transferência não constitui um empréstimo à empresa local e 
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de 2012 foi igualmente confirmada a realização de uma transferência pelo sócio privado no 

montante de € 1 434 155,75, perfazendo um montante global transferido de € 6 624 467,30. 

331. As transferências em referência foram objeto de reconhecimento contabilístico na SATU-

Oeiras, encontrando-se apresentadas nas respetivas demonstrações financeiras em rubrica 

específica do capital próprio «Outras reservas». A 31.12.2012 é apresentado em balanço o 

saldo de € 5 190 311,55, em conformidade com a confirmação feita pelo acionista privado. 

332. Em 19 de fevereiro de 2013, o Presidente do Conselho de Administração da SATU-Oeiras 

submeteu à Inspeção-Geral de Finanças (IGF)167, a coberto dos n.os 5 a 8 do artigo 40.º, da 

LAEL, um documento intitulado Mapas Económico-Financeiros Previsionais – Avaliação do 

Equilíbrio Plurianual de Resultados da Empresa SATU-Oeiras, E.M., S.A. 168 / 169, com o argumento 

de que o equilíbrio de contas da empresa local apenas poderia ser aferido numa ótica 

plurianual170. 

333. Nessa sequência e no contexto dos trabalhos de auditoria, foi solicitado à IGF que informasse 

o Tribunal de Contas sobre os resultados da apreciação prevista nos termos da lei. Em 

resposta veio aquele órgão de inspeção dar conhecimento da Informação n.º 953/2014, de 14 

de julho, a qual mereceu despacho concordante da Ministra de Estado e das Finanças171, de 29 

de agosto de 2014, nos termos da qual é feita uma apreciação desfavorável do documento 

previsional, nele se observando que o equilíbrio de exploração da empresa local não deve ser 

aferido numa perspetiva plurianual, uma vez que a empresa SATU encontra-se em fase de exploração 

relativamente à 1ª fase do projeto172. 

                                                                                                                                                             
confirma que antes se trata de uma entrega monetária operada nos termos e para os efeitos do n.º 2 do art.º 31 do 
RJSEL. 

167
  Vd. Ofício com a referência n.º 040/13. 

168
  O documento previsional em referência foi apresentado juntamente com o respetivo parecer prévio do Fiscal Único 

da empresa local, emitido ao abrigo da alínea b) do n.º 6 do art.º 25.º da LAEL.   
169

  O documento previsional em referência foi aprovado em Assembleia Geral em 15 de fevereiro de 2013 e pelos 

órgãos executivo e deliberativo do Município de Oeiras, em 27.02.2013 e 28.05.2013, respetivamente. 
170 

 Com o referido documento previsional a empresa local procura ainda sustentar que não se encontra em fase de 

exploração e que esta só se iniciará após a realização de mais duas fases para além das 1ª e 2ª fases referenciadas nos 
acordos parassociais, e que, por força desta circunstância estará excluída do âmbito de aplicação do artigo 62º da 
LAEL, relativo à dissolução das empresas locais. 

171
  Despacho n.º 193/14/MEF, de 29 de agosto. 

172
  Cfr. Informação n.º 953/2014, de 14 de julho, Apreciação do Equilíbrio Plurianual de Resultados SATU-Oeiras - Síntese – 

Resultados, pag. 3, Inspeção-Geral de Finanças. 
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334. Da mesma apreciação resulta que os pressupostos de financiamento do projeto de expansão do SATU, o 

qual fundamentaria a avaliação do equilíbrio de exploração da empresa numa perspetiva plurianual, revelam-

se pouco fiáveis e imprevisíveis e que o mesmo documento previsional não contempla os mapas de 

demonstração de fluxos de caixa líquidos atualizados na ótica do equilíbrio plurianual dos resultados, 

expressamente exigidos pelo n.º 5, do art.º 40.º do RJAEL173. 

335. Face à factualidade vertente, importa, relativamente ao presente ponto, concluir acerca da 

suficiência ou insuficiência das transferências realizadas para reposição do equilíbrio anual de 

contas da empresa local, bem como da adequação da escrituração contabilística de tais 

transferências. 

Análise 

336. No quadro seguinte encontra-se explicitado o desequilíbrio de contas anual da SATU-Oeiras 

de acordo com os critérios legais anteriormente enunciados, estabelecidos no artigo 31.º do 

RJSEL, para os anos de 2007 a 2011, e no artigo 40.º da LAEL para o exercício de 2012. São 

igualmente evidenciados os montantes correspondentes às transferências realizadas a título de 

reposição do equilíbrio de contas da empresa local, por contraponto aos montantes previstos 

nas referidas disposições legais.  

                                                 
173 

 A coberto do despacho exarado pela Ministra de Estado e das Finanças em 29 de agosto de 2014, sobre a referida 

informação n.º 953/2014, de 14 de julho da Inspeção-Geral de Finanças, veio aquele órgão inspetivo comunicar ao 
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto dos Registos e do Notariado I.P. a ocorrência das circunstâncias 
enunciadas nas alíneas a), c) e d), do n.º 1, do art.º 62.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, para efeitos de 
dissolução oficiosa da empresa SATU-Oeiras, conforme adiante se detalha em ponto específico do presente 
relatório. 
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QUADRO 12 - EQUILÍBRIO DE CONTAS 
Unidade: euros 

 
Desequilíbrio de 

Contas 
(1)

 

Transferências realizadas Desequilíbrio de contas não compensado 

 Município 
Oeiras 

TD, S.A. Município Oeiras TD, S.A. Total 

2007 3 663 257,78 0,00 997 392,22(2) 1 868 261,47 797 604,09 2 665 865,56 

2008 3 798 505,11 0,00 989 224,65 1 937 237,61 872 042,85 2 809 280,46 

2009 3 428 935,86 0,00 1 076 541,66 1 748 757,29 603 636,91 2 352 394,20 

2010 2 991 007,87 0,00 1 060 333,40 1 525 414,01 405 260,46 1 930 674,47 

2011 3 110 936,91 0,00 1 066 819,62 1 586 577,82 457 539,47 2 044 117,29 

2012 2 926 848,46 0,00 1 434 155,75 1 492 692,71 0,00 1 492 692,71 

Totais 19 919 491,99 0,00 6 624 467,30 10 158 940,91 3 136 083,78 13 295 024,69 

(1) De acordo com os critérios estabelecidos no art.º 31.º do RJSEL no que respeita aos exercícios de 2007 a 2011 e no art.º 40.º da LAEL, 
relativamente ao exercício de 2012 

(2) Com base na comunicação da empresa local quanto ao montante de desequilíbrio de contas respeitantes ao ano de 2007, a TD, S.A. realizou, 
em outubro de 2008, uma transferência financeira na proporção da respetiva participação, no montante de € 1.007.850,13, tendo em vista o 
cumprimento do art.º 31.º do RJSEL. Posteriormente, o sócio e a empresa participada apuraram que com base na referida disposição e nos 
valores inscritos nas demonstrações financeiras, o montante a transferir pelo sócio seria de €  997.392,22. Nesse sentido, a empresa local 
procedeu em junho de 2009 à correção da transferência realizada através da devolução ao acionista de € 10.457,91. 

337. Os desequilíbrios de contas apurados nos termos dos regimes jurídicos aplicáveis foram 

sistemáticos ao longo de seis exercícios económicos e, nesse período, totalizaram cerca de M€ 

20. Conforme se aprecia em ponto específico do presente relatório, a ausência de resultados 

equilibrados decorre de um deficiente desempenho económico da empresa, em resultado da 

falta de sustentabilidade económica e financeira do investimento de transporte realizado. 

338. O acionista privado foi o único a realizar transferências financeiras para a empresa local a 

título de reequilíbrio de contas, as quais ascenderam a M€ 6,6. Consequentemente, a parcela de 

desequilíbrio de resultados não compensada por transferências financeiras a cargo dos sócios 

ascende ao montante global acumulado de M€ 13,3. 

339. No decurso de procedimentos de auditoria realizados em trabalho de campo foi a SATU-

Oeiras questionada sobre a posição por esta assumida, quer perante o acionista público, quer 

perante o acionista privado, face à insuficiência financeira para reposição do equilíbrio de 

contas. 

340. A este respeito a empresa destacou as já mencionadas comunicações anuais aos acionistas, 

bem como a manifestação ao acionista público de que a empresa local entende que a 
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obrigação de proceder às transferências financeiras em referência impende sobre ambos os 

acionistas174. 

 NÃO REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA EQUILÍBRIO DE CONTAS PELO MO 

341. A não compensação, pelo MO, dos desequilíbrios calculados no âmbito das citadas 

disposições legais tem consequências no respetivo cálculo anual dos limites legais de 

endividamento que, deste modo são onerados, respetivamente, pelo endividamento líquido e 

empréstimos contraídos pela SATU-Oeiras, na proporção respetiva da participação social. 

342. Os limites legais (endividamento líquido e de empréstimos) e o respetivo endividamento nos 

exercícios de 2008 a 2012, de acordo com os disponibilizados pela Direção-Geral das 

Autarquias Locais, tendo por base os elementos reportados pelo MO, foram os seguintes: 

QUADRO 13 – ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO  
             Unidade: euros 

 Limite de Endividamento Endividamento 

2008 116 695 047 21 730 970 

2009 115 349 370 19 423 901  

2010 127 609 028 20 144 975 

2011 20 144 975 5 265 714 

2012 5 265 714 -10 481 737 

Fonte: SIIAL (DGAL) 
  

  

                                                 
174 

 Cfr. ofício n.º 204/07, de 16 de novembro de 2007. 
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QUADRO 14 – EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO (1) 
         Unidade: euros 

         Fonte: SIIAL (DGAL) 
(1)  Apesar de o referencial contabilístico para a preparação das DF dos exercícios de 2010 e seguintes aplicável à SATU-Oeiras (SNC) 

exigir que os passivos resultantes dos empréstimos contraídos pela sociedade ao abrigo dos contratos de suprimentos, sejam 
classificados como passivos correntes, à luz dos requisitos estabelecidos pela NCRF1, o regime do endividamento autárquico 
previsto no título IV da LFL em vigor nos exercícios em análise, impõe que os mesmos sejam classificados ou considerados 
empréstimos de médio e longo prazo, para efeitos do cálculo dos limites dos empréstimos, em virtude do prazo de maturidade 
convencionado ou de não ter sido totalmente amortizado em 31 de dezembro do ano, em conformidade com o n.º 1 do artigo 38º 
e n.º 4 do artigo 39º.          

 (2)  Montante da dívida referente a empréstimos de médio e longo prazo, em 31 de dezembro de cada ano, excluindo montantes 
legalmente excecionados 

 

343. Os dados presentes nos 2 quadros anteriores, espelham a observância pelo MO dos limites 

legais de endividamento municipal relativamente ao quinquénio 2008-2012. 

344. Todavia, para efeitos da presente auditoria suscitam-se as seguintes observações:  

i. Relativamente ao exercício de 2011, o MO não incluiu a SATU-Oeiras no perímetro 

das entidades relevantes para o cálculo dos limites de endividamento, em 

desconformidade com a b) do n.º 2 do artigo 36.º da LFL e n.º 1 do artigo 32º do 

RJSEL175; 

ii. Para o cálculo do endividamento líquido da SATU-Oeiras (exercícios de 2008 a 2012) 

não foi considerado o montante das prestações acessórias, as quais configuram um 

passivo da empresa e, nessa medida, relevam para o cálculo do endividamento líquido 

                                                 
175  A posição de não oneração das contas públicas do MO no exercício de 2011 sustentou-se num parecer jurídico, de 

24 de março de 2011, que refutava as conclusões formuladas pela IGF no relatório de Auditoria Financeira à SATU-
Oeiras (relatório n.º 2009/379), segundo o qual a autarquia não respeitou o princípio da consolidação financeira por 
não ter realizado a transferência financeira proporcional à respetiva participação social para compensação do 
desequilíbrio de contas apurado em 2007. 

 Esta posição de não oneração das contas públicas e de não inclusão da empresa local no perímetro das entidades 
relevantes para o cálculo dos limites legais de endividamento municipal foi transmitida à administração da SATU-
Oeiras e ao Inspetor-Geral de Finanças. No entanto, a autarquia reforçou anualmente a provisão por conta de 
montantes de desequilíbrios de exploração operacional, calculados nos termos do artigo 31º do RJSEL. 

 Contudo, no seguimento de uma nova auditoria da IGF ao “Controlo do Endividamento Municipal e Situação 
Financeira da Administração Local Autárquica – Auditoria ao Município de Oeiras (relatório n.º 1109/2013) que 
reiterou as conclusões do relatório n.º 2009/379, o Município voltou a incluir a SATU-Oeiras no perímetro relevante 
para o cálculo do seu endividamento, em 2012.     

 Limite de empréstimos de MLP Dívida de empréstimos 
(2)

 

2008 92 446 338 2 608 511 

2009 100 265 689 2 432 587  

2010 102 087 222 2 841 090 

2011 25 810 063  5 623 248 

2012 13 985 699 6 740 473 
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nos termos do n.º 1 e al. b) do n.º 2 do artigo 36.º da LFL (vd. análise às prestações 

acessórias - ponto 7.1 do presente relatório); 

iii. O MO não relevou no cálculo dos limites legais (endividamento e de empréstimos de 

médio e longo prazo) o montante dos financiamentos concedidos pela TD, SA, a 

título de adiantamentos por conta do equilíbrio de contas, os quais configuram um 

empréstimo à sociedade (vd. análise do ponto 7.4 do presente relato). 

345. O endividamento líquido de empréstimos de médio e longo prazo do MO ajustado pelos itens 

anteriormente assinalados é o seguinte:    

QUADRO 15 – ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO 

                                                    Unidade: euro 

 
Limite de 

Endividamento 
Endividamento 
(dados da DGAL) 

Ajustamentos 
(1)

 

Endividamento 
SATU (2011) 

Prestações Acessórias Adiantamentos Endividamento 

2008 116 695 047 21 730 970 - 10 687 020 - 32 417 990 

2009 115 349 370 19 423 901  - 10 687 020 354 450 30 465 371 

2010 127 609 028 20 144 975 - 10 687 020 86 700 30 918 695 

2011 20 144 975 5 265 714 5 135 715 10 687 020 165 750 21 254 199 

2012 5 265 714 -10 481 737 - 10 687 020 38 250 243 533 

(1) Proporcional à respetiva participação social (51%) 

 

QUADRO 16 – EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO 
                              Unidade: euro 

(1) Proporcional à respetiva participação social (51%) 

346. Observa-se, assim, que o MO ultrapassou o limite legal de endividamento líquido em 2011, em 

€ 1 109 224. A este facto não é alheio que a Lei do Orçamento de Estado para 2011176 tenha 

imposto limites mais restritivos ao endividamento municipal177. No entanto, em 2012 este 

                                                 
176  Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro. 

177  A segunda alteração à LOE, aprovada pela Lei n.º 60-A/2011, de 30 de novembro, fixou um novo limite, pelo que, 
ao longo de 2011, vigoraram dois limites: i) até 30 de novembro de 2011, o endividamento líquido a 31 de dezembro 
de 2011 não podia exceder o que existia em 30 de setembro de 2010; ii) a partir de 1 de dezembro de 2011, o 

 

 
Limite de 

empréstimos MLP 

Dívida de 
empréstimos 

(Dados da DGAL) 

Ajustamentos 
(1)

 
Dívida de empréstimos 

ajustada Empréstimos SATU 
(2011) 

Adiantamentos 

2008 92 446 338 2 608 511   2 608 511 

2009 100 265 689 2 432 587  
 

354 450 2 787 037 

2010 102 087 222 2 841 090 
 

86 700 2 927 790 

2011 25 810 063  5 623 248 1 367 429 165 750 7 156 427 

2012 13 985 699 6 740 473 
 

38 250 6 778 723 
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limite voltou a ser cumprido pelo MO mesmo levando em conta o contributo da empresa 

local.  

 INSUFICIÊNCIA DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA TD, S.A. PARA EQUILÍBRIO DE CONTAS 

347. A transferência financeira de € 1 434 155,75 realizada pelo acionista privado com vista a 

equilibrar os resultados do exercício de 2012 encontra-se em conformidade com disposto no 

artigo 40.º da LAEL. 

348. Todavia, relativamente aos 5 anteriores exercícios 2007 a 2011, verifica-se uma insuficiência 

das transferências financeiras realizadas pelo acionista privado, sendo que a parcela de 

desequilíbrio de contas não compensada por transferências financeiras na proporção 

correspondente à participação social do sócio privado ascende a cerca de M€ 3,1, conforme 

referido no início do presente capítulo.  

349. Os responsáveis da SATU-Oeiras expressaram o entendimento de que o montante transferido 

pelo acionista privado relativamente às contas dos exercícios de 2007 a 2011 é adequado à 

reposição do equilíbrio de contas da empresa na proporção da respetiva participação social.  

350. No decurso dos trabalhos de auditoria, confrontados com a referida insuficiência, 

reconheceram que, para o referido quinquénio em que vigorou o n.º 2 do artigo 31.º do 

RJSEL, o montante transferido para reposição do equilíbrio de contas, foi apurado em função 

do resultado líquido do respetivo exercício, deduzido do montante dos juros de prestações 

acessórias, em cada um dos exercícios em causa. 

351. Também a TD, S.A. foi questionada178 sobre os fundamentos para a não realização das 

transferências financeiras em montante suficiente para dar cumprimento aos termos 

legalmente determinados. 

352. Em resposta179, o acionista privado afirma que os conceitos representados pelas expressões equilibrar as 

contas, equilibrar os resultados de exploração operacional e equilibrar os resultados do exercício são distintos e 

indica que observou o disposto no n.º 2 do art.º 31.º da Lei n.º 53-F/2006, quanto às transferências a cargo 

                                                                                                                                                             
endividamento líquido a 31 de dezembro de 2011 de cada município não podia exceder o que existia em 31 de 
dezembro de 2010.  

178
  Através de despacho judicial de auditoria de 9 de outubro de 2013. 

179
  Cfr. Ofício n.º 10.13.1168, de 25 de outubro de 2013. 
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dos sócios, na proporção respetiva da participação social que detinha na SATU-Oeiras, E.M., S.A., tendo em 

“… vista a equilibrar os resultados de exploração operacional do exercício em causa”.  

353. Todavia, conforme demonstrado pela empresa local, os montantes das transferências 

realizadas não têm correspondência com o resultado de exploração operacional previsto no 

RJSEL, mas antes com o resultado líquido do exercício deduzido dos juros relativos às 

prestações acessórias. Tais montantes encontram-se reconhecidos na contabilidade de ambas 

as empresas (empresa local e acionista privado) e foram igualmente confirmados pelos 

responsáveis da TD, SA, no âmbito dos procedimentos de auditoria relativos a confirmação 

de saldo.  

354. Nessa medida a resposta prestada por parte da TD, SA, revela-se inconsistente com a 

factualidade apurada, e não apresenta fundamentos relativos à circunstância de as 

transferências realizadas a título de equilíbrio de contas serem inferiores ao estabelecido no 

regime jurídico aplicável. 

355. Os responsáveis da TD, SA, expressam ainda o entendimento de que os Juros das Prestações 

Acessórias não se deveriam considerar para efeito da realização de transferências financeiras, pelos sócios, 

salientando a propósito que a TD, SA não procedeu à emissão de quaisquer documentos 

contabilisticamente relevantes nem, naturalmente, recebeu quaisquer montantes da SATU-Oeiras, EM, SA 

referentes a Juros de Prestações Acessórias. 

356. Também o teor desta última alegação não constitui fundamento atendível para a exclusão dos 

encargos financeiros em referência face ao disposto no n.º 2 do artigo 31.º do RJSEL. 

357. A circunstância de não faturação ou de não pagamento de juros é irrelevante no 

reconhecimento da existência de encargos financeiros a que se refere o n.º 2 do artigo 31.º do 

RJSEL. A emissão da fatura ou a ocorrência do pagamento é independente do 

reconhecimento do gasto, atento o pressuposto da periodização dos exercícios180, a que 

igualmente se refere a NCRF 21, a respeito da noção de acréscimos, enquanto passivos a pagar 

por bens ou serviços que tenham sido recebidos ou fornecidos mas que não tenham sido pagos, faturados ou 

formalmente acordados com o fornecedor.  

                                                 
180 

 Também nas notas de enquadramento do Código de Contas do SNC relativas à conta 272 «Devedores e credores 

por acréscimos» se estabelece que estas contas registam a contrapartida dos rendimentos e dos gastos que devam ser reconhecidos no 
próprio período, ainda que não tenham documentação vinculativa, cuja receita ou despesa só venha a ocorrer em período ou períodos 
posteriores. 
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358. Assim, outra leitura não pode ser dada à expressão encargos financeiros contida no n.º 2 do artigo 

31.º do RJSEL, que não seja a de que tais encargos correspondem a gastos de financiamento 

do período económico, independentemente da sua faturação ou recebimento. 

359. Ora, os juros relativos às prestações acessórias não só constituem um encargo financeiro da 

empresa local, conforme se concluiu a propósito da análise à correção do reconhecimento 

contabilístico e da apresentação das prestações acessórias nas demonstrações financeiras da 

empresa local, como também se encontram adequadamente apresentados na contabilidade da 

SATU-Oeiras enquanto gasto de financiamento dos respetivos exercícios181, e, reflexamente, 

na contabilidade da TD, S.A.182, enquanto rendimentos, no montante global de € 6 765 062,34. 

360. Como tal, em face da citada disposição legal do RJSEL, relativa ao equilíbrio de contas, não 

poderiam os juros relativos às prestações acessórias ser desconsiderados para efeitos do 

apuramento das transferências financeiras necessárias à reposição do referido equilíbrio.  

361. É ainda de notar que no âmbito das certificações legais de contas respeitantes aos exercícios 

de 2007 a 2012, é salientado que apenas o acionista privado tem vindo a efectuar a transferência 

financeira para cobertura da sua proporção nos resultados de exploração operacionais negativos da empresa183, 

sem que exista qualquer referência ou insuficiência de tais transferências face às disposições 

legais aplicáveis. 

362. Igualmente questionado sobre a matéria, designadamente sobre a insuficiência das 

transferências realizadas e sobre a natureza de eventuais exames realizados, bem como 

correspondentes conclusões e subjacentes fundamentos, o representante da SROC na 

certificação legal de contas da SATU-Oeiras, não esclarece sobre a questão colocada, 

limitando-se a reconhecer a alteração introduzida à fórmula de apuramento do equilíbrio de 

contas, por força da LAEL, face ao RJSEL. 

                                                 
181 

 Com inscrição na conta SNC «Credores por acréscimos de gastos – juros a liquidar». 
182 

 Com inscrição na conta SNC «Devedores por acréscimo de rendimentos – juros a receber». 

183 
 A citada ênfase é apresentada em idênticos termos nas sucessivas certificações legais de contas para os exercícios 

indicados. 
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Contraditório 

363. No âmbito do exercício do direito de contraditório institucional, o atual presidente da Câmara 

Municipal de Oeiras deduziu as seguintes alegações184:   

“Relativamente ao não cumprimento do equilíbrio de contas no período compreendido entre 2007 a 2011 e da 

eventual violação dos limites de endividamento em 2011, sempre se dirá o seguinte: O Município de Oeiras não 

considerou no endividamento a SATU em nenhum ano de 2008 a 2012. Logo, quando padece de erro dos 

pressupostos de facto a observação constante do n.º 5.5 do Relato (…) porquanto (…) os ilustres auditores ao 

fazerem este enquadramento estão a considerar as prestações acessórias como parte do passivo e não como parte 

de capital próprio, o que como se comprovou anteriormente não corresponde à realidade, não só porque não foi 

esse o critério contabilístico adotado (…) quer porque se comprovou que não existe qualquer desconformidade 

com as normas contabilísticas aplicáveis, quer ao abrigo do POC (até 2009) quer ao abrigo do SNC (…). 

Por outro lado, padecendo o referido enquadramento de um erro relevante não deve haver lugar a qualquer 

reposição do equilíbrio financeiro, tendo sido sempre este o critério legal adotado pelo Município de Oeiras, em 

nome do princípio da não oneração das contas públicas (…). 

Acresce que e ainda assim, por motivos de rigoroso cumprimento da legalidade e segurança jurídica, o 

Município de Oeiras não deixou de constituir uma provisão para a possibilidade, mesmo que remota de poder 

vir a ser necessário a sua entrada para efeitos de comparticipação nos prejuízos que eventualmente venham a ser 

identificados e contabilizados, ao abrigo do acordo parassocial caso não se torne possível a obtenção de fundos 

comunitários para dar continuidade ao projeto (…). 

Mais se informa que nos termos do disposto no ponto 5.6 do Relato (…) não assiste razão ao Tribunal de 

Contas ao referir expressamente que o “O MO não relevou no cálculo de endividamento e de empréstimo de 

médio e longo prazo, o montante dos financiamentos concedidos pela TEIXEIRA DUARTE, SA, a título 

de adiantamentos por conta do equilíbrio de contas, os quais configuram empréstimos à sociedade, na medida 

em que sem prejuízo de existirem outros passivos (…) apenas entrarão na proporção de 51%, correspondente à 

participação do Município de Oeiras. 

364. Sobre esta matéria, o acionista privado, Teixeira Duarte, Engenharia e Construções, SA, teceu 

os seguintes comentários185: 

                                                 
184

 Cfr. Anexo II-P. 
185

 Cfr. Anexo II-S. 
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A matéria que está aqui em causa, no que importa, resume-se à posição contida no Relato de Auditoria que 

vai no sentido de que no cálculo do equilíbrio de contas consideraram-se indevidamente os resultados líquidos de 

exercício, em vez de se considerarem os resultados operacionais, não tendo também sido relevada para aquele 

cálculo a parcela correspondente aos juros das Prestações Acessórias. 

A situação descrita ocorreria em relação aos exercícios de 2007 a 2011, concluindo-se, por isso, que esta 

sociedade tinha procedido a uma transferência para equilíbrio de contas, inferior em M€ 3,1, face ao que seria 

devido. 

Esta posição não tem fundamento já que a interpretação que é dada ao nº 2 do artigo 31º da Lei n.º 53-

F/2006, de 29 de dezembro, desvia-se não só do espírito que esta norma comporta mas também do próprio 

elemento literal da sua interpretação (…). 

Não é de acordo com a primeira parte da norma que o cálculo para equilíbrio de contas deve ser feito, mas 

antes com a segunda parte da mesma norma. Mas tenha-se bem presente que esta sociedade (…) até transferiu 

para o equilíbrio de contas um montante superior ao que seria exigível de acordo com a respetiva norma, 

quando aceitou incluir no cálculo para o equilíbrio de contas os juros dos suprimentos e outros encargos, o que 

nem era sequer legalmente exigido. 

Aliás, também a nova Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto vem reforçar a interpretação que se deixa feita em 

relação à norma referenciada. 

365. Compulsados os argumentos expendidos pelos responsáveis, importa referir que os dados 

expostos no Relato de Auditoria relativos ao endividamento do MO, nos exercícios de 2008 a 

2012, tiveram por base186 os elementos preparados e disponibilizados pelo próprio município à 

DGAL, constantes da base de dados SIIAL, bem com os da prestação de contas remetidas ao 

Tribunal de Contas.  

366. Da análise à respetiva informação conclui-se que o MO incluiu a SATU-Oeiras no perímetro 

das entidades relevantes para efeitos do cálculo dos limites legais de endividamento nos 

exercícios de 2008 a 2012, com exceção de 2011187, pelo que não se alcança em que medida a 

análise constante do Relato de Auditoria possa padecer de erro sobre os seus pressupostos. 

                                                 
186  Conforme expressamente se indica nos Quadros n.os 13 a 16. 

187  Voltando a inclui-la em 2012, na sequência de recomendação da IGF ao MO, conforme explicitado na nota de 
rodapé n.º 175.  
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367. Questão diversa respeita à omissão no passivo da SATU-Oeiras do montante de M€ 19,7, 

referente às prestações acessórias, a qual constitui matéria de facto assente no Relato de 

Auditoria, com base nos fundamentos invocados no ponto 7.1, para os quais se remete para 

cabal compreensão das situações examinadas188, e que afeta com significado a posição 

financeira da empresa e influencia o respetivo cálculo do endividamento líquido e, 

consequentemente, os limites de endividamento do MO, à luz quadro jurídico disciplinador do 

endividamento autárquico, em vigor à data189. 

368. Por identidade de argumentos, remetemos igualmente para a análise constante do Ponto 7.4. – 

transferências a título de equilíbrio de contas – para melhor compreensão dos fundamentos 

que nos levaram a incluir os montantes transferidos a título de equilíbrio de contas no cálculo 

de endividamento de empréstimos do MO, na proporção da respetiva participação no capital 

social da SATU-Oeiras. 

369. O teor das alegações deduzidas pelo acionista privado, Teixeira Duarte, SA, quanto à 

insuficiência de transferências a título de equilíbrio de contas, suscita a seguinte observação: 

ancora os fundamentos da sua discordância face às constatações de auditoria sobre esta 

matéria, em argumentos que já foram apreciados e contestados no Relato de Auditoria, pelo 

que se mantêm as observações a este propósito formuladas, sobre a insuficiência em M€ 3,1 

das transferências realizadas pelo acionista privado a título de equilíbrio de contas, na 

proporção correspondente a respetiva participação social, relativamente aos exercícios de 2007 

a 2011. 

Conclusões 

370. Os desequilíbrios de contas da SATU-Oeiras, apurados por aplicação dos critérios 

estabelecidos no artigo 31º e 32º do RJSEL, para os anos de 2007 a 2011, e no artigo 40.º da 

LAEL para o exercício de 2012, foram sistemáticos ao longo dos 6 exercícios económicos e, 

nesse período, totalizaram cerca de M€ 20. 

371. O acionista privado foi o único a realizar transferências financeiras para a empresa local a 

título de reequilíbrio de contas (2007 a 2012), no montante global de M€ 6,6. 

                                                 
188  Sobre a questão da incorreta contabilização do montante das prestações acessórias, vide por uma questão de 

economia do presente Relatório de Auditoria, o Ponto 7.1. – “Prestações Acessórias”. 
189

  Previsto no artigo 36º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, com a alteração introduzida pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 

de dezembro, e nos artigos 31º e 32º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, alterado pela Lei n.º   
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Consequentemente, a parcela de desequilíbrio de resultados não compensada por 

transferências financeiras a cargo dos sócios ascende ao montante global acumulado de M€ 

13,3. 

372. As transferências realizadas pelo acionista privado a título de equilíbrio de contas dos anos de 

2007 a 2011 foram inferiores em M€ 3,1 face ao montante de transferências a que aquele sócio 

se encontrava obrigado nos termos no artigo 31.º do RJSEL. Tal insuficiência decorre da 

incorreta consideração, para efeitos do cálculo do equilíbrio de contas, dos resultados líquidos 

do exercício, ao invés da consideração dos resultados operacionais para os anos de 2007 a 

2011 (resultado antes de impostos para o exercício de 2012) e da não relevação, para o mesmo 

cálculo, da parcela correspondente aos juros relativos às prestações acessórias. 

373. O MO não incluiu a SATU-Oeiras no perímetro das entidades relevantes para o cálculo dos 

limites de endividamento relativos ao exercício de 2011, em desconformidade com a b) do n.º 

2 do artigo 36.º da LFL e n.º 1 do artigo 32º do RJSEL e, nessa medida, não refletiu a 

ultrapassagem, em € 1 109 224, do correspondente limite legal.  

374. O endividamento líquido da SATU-Oeiras para os anos de 2008 a 2010 e 2012 foi apurado 

com desconsideração do capital em dívida relativo às prestações acessórias. O referido capital 

configura um passivo da empresa e, nessa medida, releva para o cálculo do endividamento 

líquido nos termos do n.º 1 e al. b) do n.º 2 do artigo 36.º. 

375. O MO não relevou no cálculo dos limites legais de endividamento e de empréstimos de médio 

e longo prazo, o montante dos financiamentos concedidos pela TD, SA, a título de 

adiantamentos por conta do equilíbrio de contas, os quais configuram um empréstimo à 

sociedade. 
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7.5. Outros financiamentos obtidos a respeito do equilíbrio de contas 

 Os balanços (2008/2012) não proporcionam uma imagem verdadeira nem 
apropriada dos capitais próprios e dos passivos constituí dos, o que leva o Tribunal 
de Contas a emitir um juí zo de desconformidade das Demonstrações financeiras  

 Os balanços apresentam meios patrimoniais próprios disponí veis para responder 
perante as dí vidas sociais, superiores aos meios efetivamente existentes  

 As contas refletem uma pressão a curto prazo sobre a tesouraria inferior à que 
resulta dos compromissos financeiros assumidos  

 As operações de financiamento desrespeitaram a proibição de concessão de 
empréstimos pelas entidades participantes às empresas locais, expressa no n.º 3 do 
artigo 32º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro 

Os Factos 

376. Reconhecendo que na vigência do RJSEL a celebração de contratos de suprimento estaria em 

desconformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 32.º do referido diploma190, o Conselho de 

Administração da SATU-Oeiras deliberou, em 29 de dezembro de 2008, desencadear as 

diligências necessárias no sentido de analisar com os sócios da Empresa como se poderá financiar a 

exploração do sistema de transporte191. 

377. Posteriormente, em Assembleia Geral de 29 de janeiro de 2009, os sócios da SATU-OEIRAS, 

deliberaram por unanimidade, equacionar formas alternativas de financiamento das operações 

de exploração da empresa que não passassem pela celebração de contratos de suprimento. 

Nessa medida, estabeleceram que provisoriamente, o sócio privado procederá a avanços das prestações 

previstas realizar a título do equilíbrio de contas.  

378. Entre os anos de 2009 e 2012 o montante global dos créditos decorrentes da indicada 

operação de financiamento ascendeu a, aproximadamente, M€ 4,7, tendo o referido montante 

sido disponibilizado pela TD, S.A. à SATU-Oeiras em parcelas, por regra mensais, em função 

das necessidades de tesouraria desta última.  

                                                 
190

  Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 32.º do RJSEL, é vedada às entidades participantes a concessão de 

empréstimos a empresas do sector empresarial local. O referido diploma foi entretanto revogado pela LAEL, que 
veio a contrario sensu admitir, no n.º 3 do artigo 41º a possibilidade de os sócios privados poderem realizar este tipo de 
financiamentos à sociedade. 

191
  Para maior detalhe quanto aos contratos de suprimento e diligências a este respeito levadas a cabo pelo Conselho de 

Administrações e pelos sócios, ver ponto do presente relatório, relativo aos contratos de suprimento. 
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379. No mesmo período, a SATU-Oeiras procedeu a reembolsos parciais do referido capital 

financiado, os quais ascenderam a mais de M€ 3,4, sendo o saldo remanescente, a 31 de 

dezembro de 2012, de aproximadamente M€ 1,3.  

380. As amortizações de capital ocorreram no mês de junho de cada um dos anos do período 

compreendido entre 2009 e 2012, após o recebimento da transferência financeira do sócio 

privado a título de equilíbrio de contas, a qual se revela decisiva na existência de liquidez na 

empresa local. 

381. O capital financiado e as respetivas amortizações encontram-se quantificados no quadro 

seguinte, reportado a 31 de dezembro de cada um dos exercícios económicos: 

QUADRO 17 – OUTROS FINANCIAMENTOS OBTIDOS POR CONTA DO EQUILÍBRIO DE CONTAS 

                              Unidade: euro 

Financiamento Capital Amortizações Capital em dívida* 

2009 1 085 000,00 390 000,00 695 000,00 

2010 1 195 000,00 1 025 000,00 865 000,00 

2011 1 355 000,00 1 030 000,00 1 190 000,00 

2012 1 105 000,00 1 030 000,00 1 265 000,00 

Total 4 740 000,00 3 475 000,00 1 265 000,00 

* Capital em dívida a 31 de dezembro do respetivo exercício económico. 

 

Análise 

382. No âmbito dos exames de auditoria direcionados ao financiamento em causa, verificou-se a 

inexistência nos arquivos contabilísticos da SATU-Oeiras, dos documentos correspondentes 

ao capital financiado e reembolsado, como sejam os documentos que titulam os exfluxos e a 

respetiva quitação, com identificação dos intervenientes e uma descrição sumária da natureza 

das transferências realizadas. A operação de financiamento encontra-se unicamente 

documentada por comprovativos bancários dos movimentos monetários ocorridos.  

383. Confrontados com a situação, os serviços financeiros e os responsáveis do Conselho de 

Administração confirmaram não ter qualquer outra documentação que demonstre a natureza e 

o propósito das transferências recebidas. 
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384. Pelo que, nestes termos, não foi dado adequado cumprimento à obrigação de adequada 

documentação da escrituração contabilística, conforme previsto no artigo 40.º do Código 

Comercial, com a redação dada pelo DL n.º 76-A/2006, de 29 de março192.  

385. No âmbito das inquirições realizadas em sede de auditoria, a empresa reconhece que o saldo 

em causa respeita a capital em dívida à TD, SA, e que o correspondente reembolso deve 

ocorrer logo que exista disponibilidade de tesouraria.  

386. Também por parte da TD, SA, foi indicado que as entregas de capital em causa foram 

realizadas para acudir a necessidades prementes de tesouraria da empresa local e que tais 

entregas se encontram sujeitas à obrigação de restituição logo que se verifiquem condições de 

liquidez, designadamente com o recebimento das transferências a título de equilíbrio de 

contas193.  

387. Em rigor, as operações que consubstanciaram a entrega de dinheiro, por parte do sócio TD, 

SA, à SATU-Oeiras, que se obriga perante aquele a restituir o mesmo montante, são 

subsumíveis a um empréstimo do sócio à sociedade, ou seja, a um contrato de suprimento, 

previsto e regulado nos termos dos artigos 243º e seguintes do CSC. 

388. Recorde-se, porém, que este tipo de operações foi expressamente vedado aos sócios das 

empresas locais no âmbito da vigência do RJSEL pelo n.º 3 do artigo 32º, sendo hoje 

admitidas apenas aos sócios privados, por força do n.º 3 do artigo 41º da atual LAEL. 

389. Os financiamentos em apreço têm subjacente o pressuposto essencial ao reconhecimento de 

um passivo pela entidade financiada, em conformidade com a Estrutura Concetual do SNC, 

isto é, contêm uma obrigação presente de realização de pagamentos para liquidação do capital 

em dívida194. 

390. Todavia, e contrariamente à natureza de empréstimo da operação, os créditos em apreço, 

incluindo o remanescente saldo em dívida, foram objeto de lançamento contabilístico a crédito 

em rubrica do capital próprio, com a subclassificação 55.9.6 - «Reservas legais para equilíbrio 

                                                 
192  Nos termos do artigo 40.º do Código Comercial, sob epígrafe, “Obrigação de arquivar a correspondência, a 

escrituração mercantil e os documentos”: 1 – “Todo o comerciante é obrigado a arquivar a correspondência emitida e recebida, a 
sua escrituração mercantil e os documentos a ela relativos, devendo conservar tudo pelo período de 10 anos”; 2 - Os documentos referidos 
no número anterior podem ser arquivados com recurso a meios electrónicos. 

193  Cfr. esclarecimentos prestados no âmbito de procedimentos de auditoria realizados em trabalho de campo. 

194  Nos termos do parágrafo §49, passivo é uma obrigação presente da entidade proveniente de acontecimentos passados, da liquidação 
da qual se espera que resulte um exfluxo de recursos da entidade incorporando benefícios económicos. 
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de contas TD», por contrapartida de registo na conta de disponibilidades. Por conta dos 

reembolsos realizados foram efetuados os correspondentes lançamentos a débito na referida 

conta de capital próprio e, em contrapartida, lançamentos a crédito por igual montante na 

conta de disponibilidades195. 

391. Questionado sobre esta matéria, o representante da SROC na Certificação Legal de Contas da 

SATU-Oeiras destacou que o entendimento que tivemos sobre a classificação contabilística dos movimentos 

em causa foi o de considerar que não estamos na presença de um financiamento “puro” mas de um reforço de 

capitais próprios, por cobertura de prejuízos, ainda não formalmente exigível mas com verificação certa no curto 

prazo, tendo em consideração a informação contabilística e financeira disponível”196.  

392. A posição assumida pelo representante da SROC não se revela, portanto, consentânea com a 

realidade financeira subjacente à operação. Em rigor, em circunstância alguma as 

transferências realizadas pelo acionista poderiam qualificar-se na empresa local como um 

reforço dos capitais próprios “com verificação certa no curto prazo”, na medida em que a 

finalidade de tais prestações não foi a de reforçar os capitais próprios e repor o equilíbrio de 

contas nos termos do regime financeiro aplicável às empresa locais, mas antes colmatar 

insuficiências de tesouraria, conforme reconhecido pelos responsáveis da empresa em reunião 

do conselho de administração de 29 de dezembro de 2008 e pelos sócios na assembleia geral 

de 29 de janeiro de 2009. É neste contexto que a empresa local, face a novas disponibilidades 

de tesouraria, foi procedendo a reembolsos ao acionista privado por conta dos financiamentos 

obtidos.  

393. Da factualidade apurada resulta que a apresentação da operação de financiamento nas 

demonstrações financeiras não reflete adequadamente as características financeiras que lhe 

estão subjacentes, ou seja, a natureza do passivo constituído. A posição financeira está 

portanto desconforme ao pressuposto contabilístico da substância sobre a forma, segundo o 

qual as operações devem ser contabilizadas atendendo à sua substância e à realidade financeira 

e não apenas à sua forma legal197. 

                                                 
195  As entregas de capital e correspondentes reembolsos foram reconhecidos na contabilidade da TD, S.A. através de 

registo na conta 41.11 – Investimentos financeiros em subsidiárias. 
196  Cfr. ofício n.º 20/14-AM, de 7 de janeiro de 2014. 

197  Cfr. Estrutura Concetual do SNC, parágrafo §35. 
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394. Nestes termos se conclui que a 31 de dezembro dos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, a 

situação líquida da empresa encontra-se sobreavaliada e os passivos subavaliados nas 

correspondentes demonstrações financeiras em, respetivamente, M€ 0,695, M€ 0,865, M€ 1,19 

e M€ 1,265. 

395. Em resultado das assinaladas distorções no relato financeiro, os responsáveis da SATU-Oeiras 

apresentam incorretamente nos balanços da sociedade, meios patrimoniais próprios 

disponíveis para responder perante as dívidas sociais, superiores aos meios efetivamente 

existentes. 

396. Por outro lado, as mesmas distorções levam a que o montante expresso em balanço das 

obrigações de reembolso a curto prazo do capital financiado seja significativamente inferior 

face aos compromissos financeiros que a este propósito verdadeiramente impendem sobre a 

empresa local. Tal circunstância leva a que por via da posição financeira apresentada se 

expresse uma pressão a curto prazo sobre a tesouraria da empresa significativamente inferior à 

que resulta dos compromissos financeiros assumidos. 

397. A materialidade subjacente à distorção identificada afeta com significado o relato financeiro 

dos exercícios de 2009 a 2012, pelo que as inexatidões apuradas são suscetíveis de influenciar a 

leitura das demonstrações financeiras e a eventual tomada de decisões dos respetivos utentes. 

398. Face ao que antecede, conclui-se que as demonstrações financeiras não proporcionam uma 

imagem verdadeira nem apropriada da situação líquida e dos passivos e, consequentemente, da 

posição financeira expressa pela SATU-Oeiras no período assinalado. 

399. Por último, é censurável que os responsáveis da SATU-Oeiras, estando cientes da proibição 

prevista no n.º 3 do artigo 32.º do RJSEL quanto ao financiamento das empresas do setor 

local por recurso a empréstimos concedidos pelas entidades participantes, tenham por via das 

operações em causa, procurado obter os mesmos efeitos jurídicos e financeiros expressamente 

proibidos pelo RJSEL. Sem embargo, a LAEL configura objetivamente a entrada em vigor de 

uma lei mais favorável na medida em que restringe a proibição de concessão de empréstimos 

às empresas locais apenas às entidades públicas participantes. O montante total de 

financiamento obtido no período de vigência do RJSEL ascendeu a € 4 355 000.  
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Contraditório 

400. No âmbito do exercício do direito de contraditório, os responsáveis que se pronunciaram 

sobre a matéria (Ponto 7.5 – Cfr. Quadro 1) apresentaram, em comum ou individualmente, as 

alegações que se seguem. 

401. Alegações expendidas por Helena Niza Galhardas e Maria Fátima Almeida Azevedo198: 

(…) Quanto aos avanços de entregas previstas realizar a título de equilíbrio de contas, por parte da entidade 

privada, corresponderam a empréstimos à empresa SATU OEIRAS e, assim, havidos como verdadeiros 

Contratos de Suprimento, diga-se (…) sempre esteve claro que não havia qualquer obrigatoriedade por parte da 

empresa SATU OEIRAS quanto à devolução dos montantes correspondes àqueles avanços, não era 

convencionada qualquer remuneração, não era estabelecido qualquer prazo de reembolso, nem existia qualquer 

assunção que aqueles avanços correspondessem ou pretendessem corresponder a “sucedâneos” de um qualquer 

Contrato de Suprimento.  

Era, contudo, um facto que aqueles avanços permitiam que a empresa SATU OEIRAS fizesse face aos seus 

compromissos (…). E esclarece-se que os movimentos contabilísticos realizados anualmente em relação a estes 

avanços, após aprovação das contas, apenas se efetivavam para que se formalizasse, então definitivamente, a 

prestação a cargo da entidade privada, em relação ao equilibro de contas. (…) 

402. Ainda no âmbito do contraditório à matéria dos contratos de suprimento, os responsáveis 

Miguel Ferreira da Costa, Maria de Lurdes Carvalho Vaz e Vasco Manuel Macieira Durão, 

apresentaram as seguintes alegações199:  

“(…) Sempre se assumiu que não havia qualquer obrigatoriedade por parte da empresa SATU-OEIRAS 

quanto à devolução dos montantes correspondentes àqueles avanços, por isso não era estabelecido qualquer prazo 

de reembolso, nem existia qualquer assunção que aqueles avanços correspondessem a suprimentos. 

(…) Sendo que os movimentos financeiros e contabilísticos realizados anualmente em relação a estes avanços, 

apenas se efetivavam para que se formalizasse e evidenciasse a prestação a cargo de acionista privado, em 

relação ao equilíbrio de contas. 

                                                 
198  Cfr. Anexo II-B e II-C.   
199

  Cfr. Contraditórios constantes dos Anexos II-D, II-E e II-F que apesar de terem sido apresentados individualmente 

reproduzem integralmente as respetivas alegações. 
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Assim, nunca foram considerados como suprimentos, nem consideramos que o tivessem que ser, por isso nunca 

venceram juros, sendo sempre contabilizados como um adiantamento da responsabilidade do acionista privado 

resultante da obrigação de realizar os equilíbrios de contas anuais, contas essas que se manteriam obviamente 

deficitárias enquanto se mantivesse apenas a 1ª fase em funcionamento.” 

403. No âmbito do contraditório institucional, o atual Presidente da Câmara Municipal teceu os 

seguintes comentários200: 

“O entendimento que tivemos sobre a classificação contabilística dos movimentos em causa foi o de considerar 

que os montantes adiantados pelo acionista privado não estavam sujeitos a obrigação de liquidação pois os 

mesmos se destinavam a reforçar os capitais próprios por via do mecanismo “equilíbrio de contas”, ainda que 

não formalmente exigível, dado que os resultados em causa ainda não estavam apurados. 

Com vista a uma maior transparência dos movimentos contabilísticos e financeiro relacionados, a SATU, por 

cada exercício, optou por não efetuar um “encontro de contas” mas antes, devolver os montantes adiantados e 

simultaneamente, receber o valor apurado (…) para equilíbrio de contas com referência a cada exercício. 

404. Ainda neste âmbito, o acionista privado da empresa, a Teixeira Duarte, Engenharia e 

Construções, SA, ofereceu os seguintes comentários201: 

“(…) não se afigura como procedente a posição contida no Relato de Auditoria que considera que esses 

adiantamentos configuram empréstimos do sócio, ou seja, contratos de suprimento. 

Cabe referenciar que esta sociedade nunca configurou nem pretendeu que fossem tratados como empréstimos, o 

que assumiu serem verdadeiras transferências, meramente a título de equilíbrio de contas, embora por avanço e, 

assim, em cumprimento antecipado da sua obrigação legal. 

Aliás, no caso concreto, nem sequer estão presentes quaisquer dos elementos correspondentes à clássica 

caracterização dos contratos de suprimento.” 

405. Embora as empresas locais constituam sujeitos autónomos de direito que se regem, em regra, 

pelo direito privado202 não pode ignorar-se a circunstância de se tratar de empresas do setor 

                                                 
200

 Vd. Anexo II-P. 

201
 Vd. Anexo II-S. 

202 Vd. artigos 6º e 21º da Leis n.OS 53-F/2006, de 29 de dezembro e 50/2012, de 31 de agosto, respetivamente.  
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público que atuam como entes instrumentais203 do município, o que conduz diretamente à 

perceção de uma relação de continuidade entre a empresa e a autarquia. 

406. Dito de outro modo, a aplicação do direito privado na atuação destas empresas apresenta-se 

como princípio. Todavia, em determinadas circunstâncias, existe uma vinculação jurídica-

pública a princípios e regras de direito público na medida em que a sua atividade se encontra 

sujeita ao respeito por regras de caráter imperativo ou atue no âmbito de relações de regulação 

exclusiva pelo direito público. 

407. Ora, encontrando-se, à data, os sócios das empresas locais impedidos, sob qualquer forma, de 

conceder empréstimos a empresas do setor empresarial local, por força do n.º 3 do artigo 32º 

do RJSEL, mal se compreenderia a faculdade de, sem ofensa da normativo legal citado, que os 

sócios pudessem promover um mecanismo cujos efeitos práticos queridos pelas partes são em 

tudo equivalentes ao resultado que o legislador quis expressamente vedar. 

408. É que, como reconheceram os responsáveis no âmbito dos procedimentos de auditoria 

realizados204, os valores em causa respeitavam a capital em dívida à TD, SA, cujo reembolso 

deveria ocorrer logo que existisse disponibilidade de tesouraria para o efeito. 

409. O facto de as partes não terem estipulado um prazo de reembolso e uma taxa de juro 

associada ao mesmo não constitui fundamento para descaracterizar estas entregas de capital 

como efetivos empréstimos à sociedade, uma vez que, à luz do disposto no artigo 243º, 

conjugado com o artigo 244º do CSC, o prazo de reembolso e o carácter oneroso não 

constituem elementos constitutivos do mesmo. 

410. Tão-pouco a precária situação económico-financeira da sociedade, que a impedia de efetuar a 

totalidade do reembolso dos valores entregues, pode ser causa descaracterizadora do mesmo, 

                                                 

203  Pedro Gonçalves refere neste contexto que «na nossa interpretação, as empresas municipais, todas elas, integram, integram-se 
na administração indireta municipal. Eis o que decorre de as empresas se revelarem como autónomos sujeitos de direito (titulares de 
personalidade jurídica), que dispõem de órgãos próprios, respondem pelos seus atos e suportam, em termos finais, os efeitos jurídicos por 
eles produzidos, detêm o seu património, os seus trabalhadores, etc. (…) A conclusão anterior não deve, contudo, conduzir-nos 
a uma compreensão das empresas municipais que se dispense de ponderar o dado essencial, de se tratar de sujeitos que se 
encontram sob influência dominante municipal. Por força dessa influência, as empresas integram, num plano institucional, a 
administração municipal. Mais: deve até considerar-se que as empresas municipais constituem, de certo modo, um alter ego dos municípios, 
facto que se deve ter presente em muitos aspetos do regime que se lhes aplica», in “Regime Jurídico das Empresas Municipais”, 
Almedina, Coimbra, 2007, páginas 49 a 51.     

204  Vide parágrafos 385 e 386 do Relatório.  
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pois que o que está em causa é existência de uma obrigação de reembolso e a impossibilidade 

de a sociedade, só por si, poder afastar o dever de a realizar.  

411. Do que se tratou efetivamente foi que perante as permanentes necessidades de tesouraria e 

confrontados com a proibição de legal de concessão de empréstimos à sociedade, a TD, SA, e 

a SATU-Oeiras arquitetaram um esquema negocial que produziu os exatos efeitos jurídico-

financeiros de um contrato de empréstimo205. 

412. E o facto de inexistir qualquer nexo de causalidade entre as entregas de capital realizadas e o 

desequilíbrio financeiro anual da SATU-Oeiras, apenas reforça estas conclusões.  

413. Nestes termos, não resta outra conclusão que não seja a de reafirmar as conclusões vertidas no 

Relato de Auditoria, sem prejuízo do acordo de liquidação e partilha do património aprovado 

                                                 
205  Cfr. Acórdão n.º 5356/07.1TVLSB.L1.S1 do Supremo Tribunal de Justiça, de 13 de outubro de 2011: «O contrato de 

suprimento é, no fundo, um contrato de empréstimo com características e regime próprios» ou o Acórdão n.º 
02073/07, do Tribunal Central Administrativo Sul, de 19 de dezembro de 2007: 

 «I) Nos termos do artº 243º do Código das Sociedades Comerciais o contrato de suprimento é definido e regulado 
como figura negocial autónoma em relação ao contrato de mútuo, só existindo caso o crédito do sócio fique tendo 
carácter de permanência.  

II) A essa luz, são definíveis como suprimentos os contratos de mútuo ou os pactos de diferimento de créditos 
celebrados entre a sociedade e os seus sócios, quando pela permanência da utilização do dinheiro assim obtido pela 
sociedade este desempenhe função idêntica à das entradas dos sócios para o capital, por constituírem um fundo 
suplementar de maneio quando o capital social é insuficiente para as despesas de exploração e respectivas 
necessidades de tesouraria. 

III) São os seguintes índices de permanência do crédito que possibilitam o reconhecimento do contrato suprimento e a 
sua distinção em relação ao contrato de mútuo comum, a estipulação de um prazo de reembolso superior a um ano e 
a não utilização da faculdade de exigir o reembolso devido pela sociedade durante um ano, contado da constituição 
do crédito, quer não tenha sido estipulado o prazo, quer tenha sido convencionado prazo inferior. 

IV) A existência de um destes índices faz presumir naturalmente o carácter de permanência e, consequentemente, a 
verificação de um contrato de suprimento, aproveitando essa presunção a quem careça de provar a celebração desse 
contrato em vista do disposto no art. 350º do Código Civil. 

V) Mas a falta de ocorrência desses índices não implica que o carácter de permanência fique necessária e 
automaticamente excluído nem implica a presunção de inexistência do contrato de suprimentos, pois este pode ser 
evidenciado por meio de outros elementos demonstrativos de que o empréstimo foi concedido com a permanência 
suficiente para ser utilizado como se fosse uma prestação de capital, não obstante a existência de reembolsos antes 
do decurso de um ano.  

VI) Há que ponderar, outrossim, que não houve estipulação de prazo de reembolso superior a um ano e o respectivo 
reembolso (total em relação ao empréstimo e parcial em relação a outros) ocorreu antes do decurso de um ano; 
porém a factualidade apurada revela que existem mútuos efectuados pelo sócio à sociedade para satisfazer 
dificuldades de tesouraria, mútuos que, num juízo de normalidade, visaram por certo dotar a sociedade de meios 
financeiros que lhe possibilitassem assumir encargos necessários à execução imediata do seu objecto social em face 
das dificuldades de tesouraria então sentidas. 

VII) Operando com as regras da experiência comum, tal circunstancialismo fáctico permite concluir que houve um 
reconhecimento de que o capital social era insuficiente em face das necessidades de tesouraria da sociedade e de que 
perante isso era necessário que esta obtivesse um fundo suplementar de maneio com função idêntica à das entradas 
dos sócios para o capital, fundo esse que tinha forçosamente de estar dotado da permanência de utilização adequada 
e suficiente ao fim visado.  

VIII) Ora, isso indicia clara e suficientemente o “carácter de permanência” que é o elemento fundamental para 
caracterizar o contrato de suprimento pelo que, face a tais indícios, é indevida a conclusão a que chegou a AT de que 
se estava perante um contrato de mútuo remunerado só porque inexistiam os índices pressupostos na lei que 
fizessem desde logo presumir o carácter de permanência do crédito (…)» 
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pelos acionistas em assembleia geral de 23 de abril de 2015, ter estabelecido que a TD, SA, não 

exigiria o reembolso das prestações acessórias e de outros créditos, como sejam os decorrentes 

dos contratos de suprimento ou outros financiamentos, dada a incapacidade desta para 

cumprir as obrigações assumidas. 

Conclusões 

414. Entre os anos de 2009 e 2012, o acionista privado financiou a SATU-Oeiras em M€ 4,7, a 

título de adiantamentos por conta de transferências financeiras a realizar para equilíbrio de 

contas, em face das necessidades imediatas de tesouraria manifestadas pela empresa local, 

tendo tal montante sido objeto de amortizações parciais no montante aproximado de M€ 3,4.  

415. As operações de financiamento em referência encontram-se unicamente documentadas por 

comprovativos bancários dos movimentos de adequada documentação da escrituração 

contabilística, determinada pelo artigo 40.º do Código Comercial, com a redação dada pelo DL 

n.º 76-A/2006, de 29 de março. 

416. As operações em causa são subsumíveis a um empréstimo do sócio à sociedade, ou seja, a um 

contrato de suprimento, previsto e regulado nos termos dos artigos 243º e seguintes do CSC e 

mostram-se violadoras da interdição então vigente, relativa ao financiamento das empresas do 

setor local por recurso a empréstimos concedidos pelas entidades participantes, prevista no 

n.º 3 do artigo 32.º do RJSEL. 

417. Da factualidade apurada resulta que a apresentação das operações de financiamento nas 

demonstrações financeiras não reflete adequadamente a natureza financeira que lhes está 

subjacente, ou seja, a natureza de passivo constituído, uma vez que os financiamentos em 

causa estão apresentados em balanço enquanto capitais próprios. Consequentemente, a 31 de 

dezembro dos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, a situação líquida da empresa encontra-se 

sobreavaliada e os passivos subavaliados nas correspondentes demonstrações financeiras em, 

respetivamente, M€ 0,695, M€ 0,865, M€ 1,19 e M€ 1,265. 

418. Os documentos de prestação de contas respeitantes aos referidos anos não apresentam, nesta 

medida, uma imagem verdadeira nem apropriada sobre a operação de financiamento em 

apreço, designadamente quanto aos elementos relacionados com a mensuração da posição 

financeira no balanço, relativa a capitais próprios e passivo. 



  

 

Tribunal de Contas  
   

 

   
Página 157 

 
  

M
o
d

. 
T

C
  

1
9

9
9

.0
0

1
 

Juízo de Auditoria 

419. Atento o acima exposto, emitem-se os seguintes juízos de auditoria: 

 As demonstrações financeiras dos exercícios de 2009 a 2012 são objeto de um juízo 

de auditoria desfavorável, por não proporcionarem uma imagem verdadeira nem 

apropriada da situação líquida e passivos e, consequentemente, da posição financeira 

da SATU-Oeiras, em resultado da classificação de operações de financiamento com 

obrigação de liquidação, em montante acumulado superior a M€ 4,7, em 

desconformidade com os requisitos da materialidade e da agregação previstos nas 

bases para a apresentação de demonstrações financeiras (BADF) do SNC, com os 

preceitos da informação financeira respeitantes à relevância, materialidade e 

substância sobre a forma previstos na Estrutura Conceptual do SNC e, ainda, com os 

critérios de reconhecimento, apresentação e divulgação dos instrumentos de capital 

próprio e dos passivos financeiros previstos nas BADF, nas normas contabilísticas de 

relato financeiro e no código de código de contas do SNC. Os capitais próprios 

encontram-se sobreavaliados e os passivos subavaliados em M€ 0,695, em 

31.12.2009, M€ 0,865, em 31.12.2010, M€ 1,19 em 31.12.2011 e M€ 1,265 em 

31.12.2012. 

 Face ao juízo de auditoria antecedente, são objeto de um juízo de censura pública 

os responsáveis pela preparação e apresentação das demonstrações financeiras da 

empresa local respeitantes ao período de 2009 a 2012, Miguel da Silva Cavaco 

Ferreira da Costa (presidente do CA desde 23.03.2007), Maria de Fátima do 

Rosário Alves de Azambuja Fonseca de Almeida Azevedo (vogal do CA até 

15.05.2012), Helena Maria Niza Galhardas Messias (vogal do CA até 15.05.2012), 

Maria de Lurdes Carvalho Vaz (vogal do CA desde 16.05.2012) e Vasco Manuel 

Macieira Durão (vogal do CA desde 16.05.2012). 

 São igualmente objeto de um juízo de censura pública os responsáveis pela 

preparação e apresentação das demonstrações financeiras da empresa local 

respeitantes ao período de 2009 a 2012, Miguel da Silva Cavaco Ferreira da Costa 

(presidente do CA desde 23.03.2007), Maria de Fátima do Rosário Alves de 

Azambuja Fonseca de Almeida Azevedo (vogal do CA até 15.05.2012), Helena 

Maria Niza Galhardas Messias (vogal do CA até 15.05.2012), Maria de Lurdes 

Carvalho Vaz (vogal do CA desde 16.05.2012) e Vasco Manuel Macieira Durão 
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(vogal do CA desde 16.05.2012), por não terem assegurado a adequada 

documentação da escrituração contabilística de operações de financiamento, 

conforme previsto no artigo 40.º do Código Comercial, com a redação dada pelo DL 

n.º 76-A/2006, de 29 de março. 

 Por último, é emitido um juízo de censura pública aos responsáveis da SATU-

Oeiras Miguel da Silva Cavaco Ferreira da Costa (presidente do CA desde 

23.03.2007), Maria de Fátima do Rosário Alves de Azambuja Fonseca de 

Almeida Azevedo (vogal do CA até 15.05.2012), Helena Maria Niza Galhardas 

Messias (vogal do CA até 15.05.2012), Maria de Lurdes Carvalho Vaz (vogal do 

CA desde 16.05.2012) e Vasco Manuel Macieira Durão que, estando cientes da 

proibição prevista no n.º 3 do artigo 32.º do RJSEL quanto ao financiamento das 

empresas do setor local por recurso a empréstimos concedidos pelas entidades 

participantes, tenham procurado obter os mesmos efeitos jurídicos e financeiros 

expressamente proibidos pelo RJSEL, com operações de financiamento no montante 

de € 4 355 000, a pretexto do equilíbrio de contas previsto no art.º 31.º do RJSEL. 

Recomendações 

- Cumprimento do preceituado no artigo 40.º do Código Comercial, com a redação dada 

pelo DL n.º 76-A/2006, de 29 de março, no que se refere à adequada documentação da 

escrituração contabilística de operações de financiamento; 

- Adequar o reconhecimento, apresentação e divulgação nas demonstrações financeiras, 

nomeadamente nas quantias comparativas para os períodos anteriores, dos financiamentos 

com exigibilidade de reembolso, obtidos a título de equilíbrio de contas, em função da 

respetiva substância e realidade económica, de modo a tornar o relato financeiro conforme 

às normas contabilísticas aplicáveis, melhorar a sua fiabilidade, comparabilidade e garantir a 

respetiva neutralidade.  

8. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA SATU-OEIRAS 

Nota prévia 

420. A apreciação da situação financeira e do desempenho económico da SATU-Oeiras e respetiva 

evolução, cujas principais observações se apresentam seguidamente, teve por base os 
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documentos de prestação de contas anuais relativos aos cinco exercícios económicos 

decorridos entre 2008 e 2012. 

421. Para efeitos da presente análise foram igualmente considerados os resultados decorrentes dos 

exames que suportam os juízos de auditoria formulados nos pontos antecedentes do presente 

relatório.  

422. Dos exames de auditoria realizados, resulta o apuramento de distorções da realidade financeira 

presentes nas demonstrações financeiras da SATU-Oeiras. Tais distorções verificam-se, 

essencialmente, quanto a: 

 Prestações acessórias de capital, afetando a expressão dos capitais próprios da 

empresa nas demonstrações financeiras (cfr. ponto 7.1); 

 Encargos financeiros com juros relativos a prestações acessórias, afetando a 

expressão dos capitais próprios da empresa nas demonstrações financeiras (cfr. 

ponto 7.1); 

 Financiamentos por suprimentos, afetando a expressão dos passivos da empresa nas 

demonstrações financeiras (cfr. ponto 7.3); 

 Financiamentos obtidos a título de adiantamento de equilíbrio de contas, afetando a 

expressão dos capitais próprios da empresa nas demonstrações financeiras (cfr. 

ponto 7.5). 

423. Considerando que, conforme expresso nos juízos de auditoria, as referenciadas incorreções 

não permitem a apresentação de uma imagem verdadeira e apropriada das demonstrações 

financeiras ou das asserções em causa, realizam-se os ajustamentos necessários da posição 

patrimonial e económica relatada nas demonstrações financeiras, apenas para efeitos da 

presente análise. 

424. Para além dos referidos exames, e com relevância para a presente análise, foi igualmente 

recolhida prova de auditoria extraída com base em procedimentos adicionais, substantivos e 

de revisão analítica, sobre asserções ou áreas específicas do relato financeiro da empresa local 

e que se reputam de relevantes para o âmbito da presente ação e para a emissão de um juízo 

de auditoria sobre a existência de acontecimentos ou condições que, individual ou 

conjugadamente, sejam suscetíveis de colocar em causa a sustentabilidade da empresa local. 

425. A este respeito, merecem destaque as seguintes diligências de auditoria: 
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 Confirmação de saldos e de encargos anuais junto de bancos, acionistas e principais 

fornecedores; 

 Exame a reconciliações de saldos de natureza credora e devedora, identificados como 

relevantes no âmbito da auditoria; 

 Confirmação junto de bancos, advogados e assessoria jurídica, acionistas e principais 

fornecedores sobre a existência de quaisquer situações ou operações ativas ou 

passivas, efetuadas ou em curso, que representem para a entidade responsabilidades 

efetivas ou contingentes ou limitações ou ónus aos seus ativos; 

 Confirmação de disponibilidade de financiamento por parte de entidades reputadas 

pela empresa e pelos acionistas como indispensáveis à concretização de 

investimentos essenciais à prossecução do objeto social da empresa; 

 Indagação junto do representante da SROC sobre procedimentos realizados e 

correspondentes conclusões acerca do desequilíbrio de contas da empresa local, da 

existência de incertezas materiais quanto à continuidade das operações, e ainda sobre 

a apresentação nas demonstrações financeiras de operações ou situações específicas. 

426. Nos termos indicados, a análise que se segue não constitui um juízo sobre se as 

demonstrações financeiras estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com o 

referencial de relato financeiro aplicável, mas tão só um juízo de auditoria quanto à 

circunstância de as demonstrações financeiras apresentarem uma imagem verdadeira e 

apropriada das operações qualificadas nos termos da presente ação como relevantes para a 

condição de sustentabilidade da empresa local, e na exata medida dos exames de auditoria 

realizados.  

Condicionantes à análise 

427. Tal como referido no anterior ponto 3.3 – Limitações e condicionantes, as conclusões de 

auditoria acerca da situação económica e financeira da SATU-Oeiras, relativamente aos 

exercícios de 2008 a 2012, encontram-se condicionadas pelas limitações de âmbito nas 

seguintes áreas: 

 O órgão de gestão não avaliou a capacidade da empresa prosseguir em continuidade e 

não divulgou as incertezas materiais relacionadas com os acontecimentos e condições 

que geram dúvidas significativas acerca da existência de tal capacidade. 
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 O órgão de gestão não avaliou se os ativos fixos objeto de financiamento por 

prestações acessórias se encontram em imparidade. Não reconheceu a este título 

quaisquer perdas por imparidade e não considerou, também para este efeito, as 

indicações existentes de que a quantia escriturada de tais ativos possa ser superior à 

respetiva quantia recuperável, conforme determinado na NCRF 12. 

 Os responsáveis da empresa não demonstraram e não dispõem de elementos que 

permitam demonstrar que os gastos suportados a título de juros decorrentes de 

contratos de suprimento estão conformes às obrigações contratualmente assumidas. 

Situação financeira206 

428. Os indicadores relativos à estrutura patrimonial evidenciam uma situação financeira 

fortemente desequilibrada em todo o período em referência que, de forma consistente e 

expressiva, evoluiu no sentido do agravamento quer do peso do endividamento na estrutura 

de capitais, quer dos desequilíbrios financeiros registados desde o início do período.  

QUADRO 18 - RÁCIOS DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (2008-2012) 

 
  

                                                 
206  Os dados referentes ao exercício de 2009 correspondem à posição expressa de acordo com o referencial 

contabilístico SNC, nos elementos comparativos das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2010. 

Rácios Fórmula de cálculo 
Anos 

2008 2009 2010 2011 2012 

Eq
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zo

 Solvabilidade total CP/Passivo -0,34 -0,37 -0,42 -0,47 -0,52 

Autonomia financeira CP/Activo líquido -0,52 -0,58 -0,72 -0,89 -1,07 

C
u

rt
o

 p
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zo
 

Liquidez Geral 
Activo 

circulante/Passivo 
circulante 

0,24 0,06 0,05 0,04 0,04 
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QUADRO 19 - RÁCIOS DA ESTRUTURA DE ENDIVIDAMENTO (2008-2012) 

429. A deterioração dos rácios de endividamento conforme adiante se apura a propósito da 

situação líquida, dos passivos e do desempenho económico da empresa, resulta da conjugação 

de dois fatores distintos.  

430. Um primeiro fator respeita à incapacidade da empresa local em gerar recursos financeiros 

próprios relevantes no âmbito das atividades operacionais e de investimento. Os recursos 

financeiros libertados são manifestamente insuficientes face aos encargos decorrentes de 

fornecimentos e serviços externos - em especial os associados a despesas com assistência 

técnica aos equipamentos de transporte - e face aos gastos relativos às amortizações a que se 

encontram sujeitas as infraestruturas de transporte e o respetivo material circulante.  

431. Por outro lado, o crescimento anual dos passivos, em grande medida oriundo dos juros 

acumulados relativos ao financiamento por prestações acessórias de capital, em dívida face ao 

acionista público, concorre também de forma decisiva para a deterioração dos rácios 

indicados. 

432. A posição financeira da empresa, tal como apresentada através do rácio de solvabilidade, é 

consistente com a situação financeira reconhecida em entidades insolventes, isto é, com 

passivos claramente superiores aos ativos.  

433. A 31 de dezembro de 2012, o valor dos saldos que integram o passivo é superior ao dobro do 

valor dos saldos apresentados no ativo da empresa, não dispondo esta de fundos próprios. Os 

valores em dívida são assim superiores ao valor total registado em balanço, como adiante se 

evidencia. 

Rácios Fórmula de cálculo 
Anos 

2008 2009 2010 2011 2012 

En
d

iv
id

a
m

en
to

 Endividamento 
Capitais alheios 
/Capitais totais 

1,52 1,58 1,72 1,89 2,07 

Estrutura do 
endividamento 

Capitais alheios cp/ 
Capitais alheios 

0,17 0,53 0,62 0,72 0,83 

Peso do 
endividamento de 

Longo prazo 

Capitais alheios 
Lp/Capitais alheios 

1,03 1,05 1,10 1,17 1,24 
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434. É também de notar que, consistentemente com o observado no ponto anterior, a empresa não 

tem autonomia financeira, encontrando-se o financiamento das operações assegurado, no 

essencial, por recurso a financiamentos com origem num único credor, o acionista privado.  

Situação Líquida Patrimonial 

435. No quadro seguinte encontra-se representada a situação líquida patrimonial da SATU-Oeiras, 

assinalando-se a cor diferente os ajustamentos realizados para efeitos de análise, decorrentes 

dos juízos de auditoria sobre as demonstrações financeiras, formulados nos pontos anteriores 

do presente relatório:  

QUADRO 20 - CAPITAIS PRÓPRIOS (2008-2012) 

Unidade: euros 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Capital realizado 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Instr. de capital pp 20 954 940,32 20 954 940,32 20 954 940,32 20 954 940,32 20 954 940,32 

Ajustamento -20 954 940,32 20 954 940,32 20 954 940,32 20 954 940,32 20 954 940,32 

Reservas 2 900,00 2 684 516, 87 3 931 058,53 5 316 391,93 6 458 211,55 

Ajustamento - -695 000,00 -865 000,00 -1 190 000,00 -1 265 000,00 

R. transitados -9 411 364,47 -14 024 161,49 -17 344 742,32 -20 333 643,00 -23 443124,90 

Ajustamento +172.870,84 +269.868,82 +338.587,14 +389.036,56 +446.050,51 

Outras variações de capital próprio - 1 959 957,10 1 875 669,94 1 791 382,78 1 707 095,62 

R. Líq. Exercício 
Ajustamento  

-3 604 946,89 
+96.997,98 

-3 320 580,83 
+68.718,32 

-2 988 900,68 
+50.449,42 

-3 109 481,90 
+57.013,95 

-2 927 075,80 
+51.970,56 

Capital Próprio 9 941 528,96 10 254 671,97 8 428 025,79 6 619 590,13 4 750 046,79 

Ajustamento -20 456 919,25 -21 151 919,25 -21 321 919,25 -21 646 919,25 -21 721 919,25 

Capital Próprio ajustado -10 515 390,29 -10 897 247,28 -12 893 893,46 -15 027 329,12 -16 971 872,46 

Fonte: Demonstrações financeiras, com os ajustamentos nas rúbricas Outros Instrumentos de Capital Próprio (cfr. ponto 7.1), Outras 

Reservas (cfr. ponto 7.5) e Resultados Transitados (cfr. ponto 7.1), na sequência dos exames de auditoria realizados e descritos no 
presente relatório. 

436. Os ajustamentos ao capital próprio, refletidos no quadro anterior, auxiliam à perceção mais 

rigorosa da composição e evolução do capital próprio.  

437. O capital próprio da SATU-Oeiras é fundamentalmente constituído por resultados 

económicos do período e de períodos anteriores, os quais, a 31 de dezembro de 2012, se 

apresentam negativos em M€ 25,9.  

438. Os prejuízos acumulados são, à referida data de 31 de dezembro de 2012, superiores ao 

investimento total realizado no SATU, financiado por prestações acessórias da TD, S.A., em 

resultado da incapacidade de gerar rendimentos adequados ao investimento.   

439. O capital próprio integra ainda as seguintes componentes: 
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 Reservas de capital respeitantes às transferências financeiras por conta do equilíbrio 

de contas, realizadas pelo acionista privado. As transferências realizadas até 31 de 

dezembro de 2012 respeitam aos desequilíbrios de contas dos anos de 2007 a 2011 e 

ascenderam a € 5 190 311,55207. 

 Outras variações de capital próprio, relativas ao montante de subsídios ao 

investimento atribuídos pelo MO no âmbito dos contratos-programa celebrados com 

a empresa (M€ 2,4), referidos no ponto 7.2, deduzido do montante correspondente ao 

reconhecimento em exercícios anteriores de rendimentos proporcionais à depreciação 

dos investimentos realizados.  

 Uma pequena parcela respeitante ao capital social (M€ 2); 

 Reserva legal de 2.900 €, cujo valor se manteve constante ao longo do período em 

análise. 

440. Face ao que antecede, e tendo presente que a empresa foi dotada de um capital social de 

apenas M€ 2, conclui-se que a empresa a SATU-Oeiras se encontra, desde a sua constituição, 

subcapitalizada face as necessidades de capital social e de capitais próprios para a prossecução 

do respetivo objeto social.  

441. A resposta a tal subcapitalização foi essencialmente obtida por recurso a financiamento do 

sócio privado, sendo que este financiamento, que deve ter adequada inscrição nos passivos da 

empresa, conforme anteriormente se concluiu, revela-se imprestável ao combate quer da 

insuficiência quer da perda grave do capital social. 

Composição do Ativo 

442. O ativo é maioritariamente constituído por itens não correntes, conforme se evidencia no 

quadro seguinte: 

                                                 
207

  Cfr. ponto 7.1 do presente relatório. 
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QUADRO 21 - ATIVO (2008-2012) 

Unidade: euros 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ativo não corrente      

Ativos fixos tangíveis 19.260.455,44 18.281.331,81 17.298.957,19 16.312.566,24 15.316.220,52 

Ativos intangíveis - 1.794,01 925,73 132,45 692,89 

 
19.260.455,44 18.283.125,82 17.299.882,92 16.312.698,69 15.316.913,41 

Ativo corrente      

Inventário 379.842,79 370.569,45 384.309,11 376.921,06 399.349,33 

Clientes 50.427,00 7.755,00 9.318,26 11.126,82 14.848,58 

Estado e outros entes públicos 93.735,56 102.564,58 99.822,60 55672,10 56.616,15 

Outras contas a receber - 12.960,00 0,00 0,00 0,00 

Diferimentos 175.127,47 31.795,84 32.668,98 36.283,3 9.815,38 

Caixa e depósitos bancários 103.280,81 30.363,92 26.908,93 33.821,15 47.099,2 

 
802.413,63 556.008,79 553.027,88 513.824,43 527.728,64 

Total do ativo 20.062.869,07 18.839.134,61 17.852.910,80 16.826.523,12 15.844.642,05 

Fonte: SATU - Demonstrações financeiras (2008-2012). 

 

443. Entre os itens do ativo não corrente, são preponderantes os bens fixos tangíveis objeto de 

financiamento por prestações acessórias nos termos dos acordos parassociais, 

correspondentes às infraestruturas (edifícios e outras construções) e material circulante do 

SATU (equipamento básico) respeitantes à 1ª fase do projeto de transporte, com um valor 

líquido contabilístico de € 14 289 182,68 (93,3% do ativo não corrente).  

444. A redução do valor do ativo não corrente ao longo do período em análise, superior a mais de 

20% (cerca de M€ 4), resulta essencialmente do reconhecimento contabilístico das 

correspondentes depreciações por adoção do método da linha reta, em função do período de 

vida útil estimado para cada grupo de bens, as quais, no mesmo período, ascenderam a, 

aproximadamente, M€ 5, conforme se indica no quadro seguinte. Por outro lado, a referida 

tendência decrescente é motivada pela ausência de novos investimentos, como seja a não 

execução da 2ª fase do projeto de transporte prevista nos acordos parassociais.  

QUADRO 22 – AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO – ATIVO NÃO CORRENTE (2008-2012) 

Unidade: euros 

2008 2009 2010 2011 2012 Total 

994 049      994 842       993 343     996 072      996 986             4 975 292 

 Fonte: SATU-Oeiras - Demonstrações financeiras. 
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445. A incapacidade da empresa em libertar recursos com as atividades de natureza operacional e 

de investimentos leva a que a empresa se encontre numa posição de total dependência da 

captação de financiamento para fazer face quer ao significativo montante anual de 

amortizações dos ativos diretamente ligados ao projeto de transporte, quer à realização de 

novos investimentos. 

446. No quadro seguinte encontra-se representada a relação entre os rendimentos gerados com 

vendas e outros rendimentos obtidos e os gastos com as amortizações anteriormente 

indicadas, sendo que o montante dos rendimentos é, para o período assinalado, inferior a 33% 

das amortizações reconhecidas, numa clara expressão da insuficiência de recursos próprios 

para financiamento da atividade operacional: 

QUADRO 23 – AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO E RENDIMENTOS (2008-2012) 

Unidade: euros 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Vendas e outros rendimentos (1) 422 172 330 039 291 117 282 325 303 244 

Amortizações (2) 994 049 994 842 993 343 996 072 996 986 

(1/2)*100 42,5 33,2 29,3 28,3 30,4 

Fonte: SATU-Oeiras - Demonstrações financeiras. 

447. À semelhança do ativo não corrente, também o ativo corrente apresenta uma trajetória 

acentuadamente decrescente no quinquénio em apreço, especialmente se comparando o 

exercício de 2008 com os exercícios seguintes (a diminuição destes ativos é superior a 34%, 

quando comparado o período de 2008 com o de 2012).  

448. O referido decréscimo dos ativos correntes resulta, maioritariamente, da alteração de 

referencial contabilístico adotado – do Plano Oficial de contabilidade Pública para o Sistema 

de Normalização Contabilística – e, nessa medida, da consequente alteração da política 

contabilística de reconhecimento de subsídios ao investimento atribuídos pelo MO no âmbito 

dos 3 contratos-programa celebrados com a empresa, pelo que o reconhecimento de proveitos 

relativos a exercícios futuros deixou de estar reconhecido enquanto proveitos diferidos, para 

passar a ter inscrição no capital próprio208, na conta «Outras variações de capital próprio», 

conforme anteriormente indicado no âmbito da apreciação da situação patrimonial líquida da 

SATU-Oeiras. 

                                                 
208

 Vide a este respeito, o ponto antecedente, relativo aos contratos programa. 
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449. A variação ocorrida na rubrica Estado e Outros Entes Públicos, que diminuiu cerca de 45% 

no período em análise, deveu-se essencialmente à redução do IVA a recuperar.  

450. As dívidas de clientes têm um saldo pouco expressivo no período em análise, o qual ascende, 

em 31 de dezembro de 2012, a cerca de 14 milhares de euros, e respeita fundamentalmente a 

alugueres de espaços publicitários. 

451. A componente com maior expressão entre os ativos correntes respeita aos inventários 

existentes no final de cada exercício e que respeitam essencialmente a matérias-primas e 

subsidiárias, constituídas por peças e materiais a afetar à exploração e manutenção do material 

circulante de transporte e stocks de bilhética. 

Composição do passivo 

452. Os juízos de auditoria expressos ao longo do presente documento identificam diversas 

distorções da informação financeira expressa nas contas da SATU-Oeiras referentes aos 

exercícios de 2008 a 2012, que afetam com significado a leitura das demonstrações financeiras, 

não só no que respeita à situação patrimonial líquida, mas também quanto aos passivos 

constituídos, que de seguida se apreciam. 

453. Em conformidade com os juízos de auditoria formulados, realizam-se, para efeitos da presente 

apreciação, os correspondentes ajustamentos à expressão constante da face dos balanços para 

o período de 2008 a 2012, assinalados a cor diferente no quadro seguinte: 
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QUADRO 24 - PASSIVO (2008-2012) 

Unidade: euros 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Passivo não corrente           

Financiamentos obtidos 2 270 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 810 035,48 

Ajustamento por prestações acessórias 20 954 940,32 20 954 940,32 20 954 940,32 20 954 940,32 20 954 940,32 

Ajustamento por amortização prest. Acessória -1 235 044,62 -1 235 044,62 -1 235 044,62 -1 235 044,62 -1 235 044,62 

Ajustamento por suprimentos -1 227 129,58 -1 850 000,00 -1 850 000,00 -1 850 000,00 -1 810 035,38 

Passivo não corrente 2 270 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 810 035,48 

Ajustamento 18 492 766,12 17 869 895,70 17 869 895,70 17 869 895,70 17 909 860,32 

Passivo não corrente ajustado 20 762 766,12 19 719 895,70 19 719 895,70 19 719 895,70 19 719 895,80 

Passivo corrente           

Fornecedores 388 368,62 356 677,10 340 824,02 194 913,32 235 584,42 

Estado e outros entes públicos 5 838,60 5 709,12 15 770,56 11 545,46 6 992,85 

Financiamentos obtidos 1 000 000,00 831 238,26 831 238,26 831 233,26 831 233,36 

Outras reservas (adiantamento p/ eq. Contas) 0,00 695 000,00 865 000,00 1 190 000,00 1 265 000,00 

Suprimentos c/ prazo 1 227 129,58 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 810 035,38 

Outras contas a pagar 6 457 132,89 5 540 843,16 6 387 057,17 7 319 240,95 8 210 749,25 

Juros por prest acessorias +965 175,80  +896 457,48 +846 008,06 +788 994,11 +737 023,55 

Passivo corrente 7 851 340,11 6 734 467,64 7 574 890,01 8 356 932,99 9 284 559,88 

Ajustamento 1 964 153,13 3 282 023,55 3 452 023,55 3 777 023,55 3 812 058,93 

Passivo corrente ajustado 9 815 493,24 10 016 491,19 11 026 913,56 12 133 956,54 13 096 618,81 

Passivo 10 121 340,11 8 584 467,64 9 424 890,01 10 206 932,99 11 094 595,36 

Ajustamento 20 456 919,25 21 151 919,25 21 321 919,25 21 646 919,25 21 721 919,25 

Passivo ajustado 30 578 259,36 29 736 386,89 30 746 809,26 31 853 852,24 32 816 514,61 

Fonte: SATU Oeiras - Demonstrações financeiras, com os ajustamentos nas rubricas Financiamentos obtidos do Passivo não corrente (cfr. pontos 

7.1 e 7.3 )e do Passivo corrente (cfr. pontos 7.1, 7.3 e 7.5),. 

      (*)  Inclui “Acréscimos e deferimentos”, para efeitos de comparabilidade dos saldos constantes no presente quadro. 

454. Os ajustamentos assinalados refletem, para a generalidade dos exercícios em apreço, uma 

correção da apresentação dos passivos para cerca do triplo do montante reconhecido nas 

demonstrações financeiras. 

455. Os passivos não correntes são, nos exercícios de 2009 a 2012, unicamente compostos pelas 

obrigações de reembolso das prestações acessórias fixadas nos acordos parassociais (M€ 19,7). 

No exercício de 2008, a par da referida obrigação, encontra-se ainda refletido um saldo em 

dívida de cerca de M€ 1, relativo a suprimentos do acionista privado. 

456. Os passivos correntes são fundamentalmente compostos por financiamentos obtidos junto do 

acionista privado, que a 31 de dezembro de 2012 respeitam a juros em dívida relativos a 

prestações acessórias (no montante de M€ 8,9) e a contratos de suprimento (no montante de 

file:///C:/Users/Telmo%20Mendes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/73ESKCW3/Livro1.xlsx%23RANGE!B19
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M€ 0,1), perfazendo um total de juros em dívida de M€ 9, a capital em dívida no montante de 

M€ 2,6, por financiamentos obtidos através suprimentos e, finalmente, por outros 

financiamentos, obtidos a título de equilíbrio de contas, no montante de 1,3. 

457. A par dos referidos saldos credores, identificam-se ainda passivos detidos junto dos seguintes 

fornecedores, a 31 de dezembro de 2012, no valor de 235,6 milhares de euros: 

QUADRO 25 – OUTROS PASSIVOS (2008-2012) 

Unidade: euros 

Fornecedores Saldo 

GDF – Suez Energia e Serviços Portugal, SA 129 533,89 

ASK, SA 29 623,50 

Iberdrola Generacion, SAU 27 066,86 

Sadamel Portugal – Fab. e Manut. de Sistemas, Lda 15 043,54 

Outros 34 316,63 

Total 235 584,42 

458. No âmbito dos procedimentos de auditoria foram confirmados saldos junto dos fornecedores 

mais relevantes no âmbito da atividade da empresa local. Tais procedimentos permitiram uma 

cobertura de 72,3% do saldo em dívida, tendo-se igualmente examinado as operações de 

reconciliação de saldos não havendo a reportar relativamente à contabilidade da SATU-Oeiras 

omissões de passivos ou erros de periodização dos exercícios que com relevância afetem os 

saldos em referência. 

Equilíbrio e Solidez dos Fluxos de Caixa 

459. A única tipologia de fluxos de caixa positivos respeita aos fluxos gerados por atividades de 

financiamento, para os quais concorrem essencialmente as transferências financeiras realizadas 

pelo acionista privado a título de equilíbrio de contas da empresa local. 

460. Os fluxos de caixa gerados pelas atividades operacionais, isto é, pelas principais atividades 

produtoras de rédito da entidade, são acentuadamente negativos. Destacam-se os pagamentos 

a fornecedores, que em termos médios ascenderam a mais de M€ 1,3 durante um exercício 

financeiro, sendo que os recebimentos de vendas e serviços prestados correspondem também 

em termos médios a apenas 20% (M€ 0,257) dos pagamentos referidos.  

461. A quantia de fluxos de caixa proveniente de atividades operacionais é nos termos da NCRF 2, 

um indicador-chave da medida em que as operações da empresa são capazes de gerar fluxos 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Página 170 

 
  

suficientes para o pagamento de empréstimos, manter a capacidade operacional da empresa no cumprimento das 

suas obrigações decorrentes da atividade de exploração e de fazer novos investimentos, sem recurso a fontes 

externas de financiamento. 

462. Ora, os fluxos de caixa gerados nos últimos anos, e que se expressam no quadro seguinte, são 

elucidativos quanto ao facto de o investimento não estar a libertar cash-flows adequados, 

encontrando-se a empresa em total dependência de meios financeiros que têm vindo a ser 

disponibilizados pelo acionista privado. O mesmo é dizer que as operações da empresa não 

são geradoras de meios financeiros, mas antes absorvedoras de recursos. 

QUADRO 26 – FLUXOS DE CAIXA (2008-2012) 

Unidade: euros 

Fluxos de caixa 2008 2009 2010 2011 2012 

Atividades operacionais -1 022 620,69 -1 017 473,71 -1 185 527,25 -1 272 127,23 -1 082 040,26 

Atividades de investimento -12 861,92 -16 384,83 -5 199,27 -6 100,71 520,96 

Atividades de financiamento 1 026 472,16 960 941,65 1 187 271,53 1 285 140,16 1 094 797,35 

Caixa e equivalentes fim período 103 280,81 30 363,92 26 908,93 33 821,15 47 099,20 

Fonte: SATU-Oeiras, Relatórios e Contas (2008-2012) 

Desempenho Económico 

463. Em consonância com a apreciação anteriormente feita quanto aos fluxos de caixa expressos na 

respetiva demonstração, constata-se que a SATU-Oeiras não tem capacidade de libertação de 

meios líquidos, sendo assinalável a insuficiência de meios para fazer face à depreciação das 

infraestruturas e equipamentos de transporte, comprometendo a capacidade de realização de 

grandes reparações ou de substituição dos ativos: 
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QUADRO 27 – MEIOS LIBERTOS LÍQUIDOS E EBE209 

Unidade: euros 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Meios Libertos Líquidos -2 610 897,86 -2 325 871,21 -1 994 689,83 -2 112 616,48 -1 929 937,82 

Excedente Bruto de Exploração -1 137 893,52 -1 132 363,59 -1 105 336,23 -1 064 686,67 -997 613,80 

464. O Excedente bruto de exploração (EBE) - indicador da performance da empresa em termos 

de rendibilidade ou capacidade de geração de resultados da sua atividade normal de exploração 

– apresenta-se negativo em todo o período, em resultado da incapacidade da SATU-Oeiras em 

gerar resultados. 

465. O desempenho económico da empresa é essencialmente caracterizado por resultados 

operacionais, financeiros e líquidos negativos. Os encargos com a manutenção do sistema de 

transporte, com juros incorridos com as prestações acessórias e suprimentos que permitiram o 

financiamento do referido sistema e ainda as amortizações maioritariamente relacionadas com 

os ativos fixos afetos ao SATU são predominantes na estrutura de resultados. 

QUADRO 28 - DESEMPENHO ECONÓMICO DA SATU 
Unidade: euros 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Vendas e serviços prestados 169.726,58 164.357,43 150.784,84 138.047,12 127.164,59 

CMVMC -54.038,76 -65.899,96 -55.852,03 -48.063,57 -54.210,32 

FSE -1.064.621,08 -1.147.002,69 -1.110.999,75 -1.102.065,47 -1.066.366,30 

Pessoal -207.296,45 -205.979,52 -216.590,18 -194.118,04 -174.819,08 

Outros ganhos / perdas 206.579,32 122.161,15 127.320,89 141.513,29 170.617,31 

EBITDA -949.650,39 -1.132.363,59 -1.105.336,23 -1.064.686,67 -997.613,80 

Imparidade/amortizações -994.049,03 -994.709,62 -994.210,85 -996.865,42 -997.137,98 

EBIT -1.943.699,42 -2.127.073,21 -2.099.547,08 -2.061.552,09 -1.994.751,78 

Juros suportados -1.666.562,56 -1.194.713,58 -891.460,79 -1.049.384,82 -973.903,54 

Juros obtidos 5.315,09 1.271,92 2.130,57 1.572,51 41.806,86 

Resultados antes de impostos -3.604.946,89 -3.320.514,87 -2.988.877,30 -3.109.364,40 -2.926.848,46 

Imposto sobre o rendimento 0,00 -65,96 -23,38 -117,50 -227,34 

RLE -3.604.946,89 -3.320.580,83 -2.988.900,68 -3.109.481,90 -2.927.075,80 

466. Os rendimentos das vendas e prestação de serviços, isto é, os resultados económicos obtidos 

com a exploração do sistema de transporte, são inexpressivos no contexto da empresa ao 

                                                 
209  Meios Libertos Líquidos = Resultado Líquido do Exercício + Provisões + Amortizações;  
 Excedente Bruto de Exploração = Resultado Operacional + Gastos/reversões de depreciação e de amortização+ 

Imparidade de Investimentos Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões) + + Imparidade de Inventários 
(perdas/reversões) + Imparidade de Dívidas a Receber (perdas/reversões) + Provisões (aumentos/reduções) + 
Imparidade de Investimentos não Depreciáveis/Amortizáveis (perdas/reversões) + Aumentos/reduções justo valor 
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longo do período em análise, representando apenas 6% dos custos operacionais e 4% dos 

custos totais em 2012. A média anual das vendas e prestações de serviços desde o início da 

exploração do sistema é pouco superior a 140 mil euros. 

467. Importa a este propósito atender a que, tal como apresentado no ponto 4.3, entre 2008 e 

2012, o número médio de passageiros transportados por dia é de 551, correspondendo a 1,5 

passageiros por percurso do SATU, ou seja, pouco mais de 1% do total da capacidade de cada 

carruagem. 

468. O custo por passageiro transportado, tendo em consideração os gastos totais da empresa, 

oscila entre os €16 em 2010 e os €19 em 2012. 

469. Relativamente ao exercício de 2012, relativamente ao qual se apresenta uma estrutura de 

custos e proveitos similar à verificada nos 4 exercícios anteriores, observa-se que: 

  As vendas e os serviços prestados cifraram-se em apenas M€ 0,13 mas, por 

contraposição, os gastos com fornecimentos e serviços externos (M€ 1,1), 

essencialmente compostos por encargos com assistência técnica e manutenção do 

sistema de transporte, foram cerca de 8 vezes superiores. 

 A par da assistência técnica o exercício económico ficou igualmente marcado pelos 

juros suportados com as prestações acessórias e suprimentos (M€ 1) e pelas perdas 

com amortizações dos ativos correspondentes às prestações em espécie (M€ 1). 

 É também assinalável que os rendimentos com vendas e prestação de serviços 

tenham sido insuficientes para cobrir os custos com o pessoal (M€ 0,2). 

 Os juros suportados no âmbito das prestações acessórias e suprimentos prestados 

pelo sócio privado têm sido registados na rubrica “Outras contas a pagar”, mais 

precisamente na componente de “Juros a liquidar”.  

 Apenas têm sido pagos ao parceiro privado os juros dos suprimentos (€M 0,1), os 

quais representam apenas 9,5% dos juros suportados no ano de 2011. Resumindo, 

no final de 2012, encontravam-se por pagar €M 8,2 de juros. 
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Contraditório 

470. No âmbito do exercício do direito de contraditório, os responsáveis que se pronunciaram 

sobre a matéria (Ponto 8 – Cfr. Quadro 1) apresentaram, em comum ou individualmente, as 

alegações cujos aspetos essenciais seguidamente se transcrevem. 

471. Quanto às alegações expendidas por Helena Niza Galhardas e Maria Fátima Almeida 

Azevedo, é referido que“(…) Quanto à consideração da existência de imparidades sobre os ativos fixos 

objeto de financiamento por via das Prestações Acessórias, refira-se que foi entendido que não se encontrava 

fundamento para se constituir a imparidade referenciada já que o Projeto, se encontrava, em qualquer caso, 

numa fase preliminar de desenvolvimento e sempre esteve presente um cenário de ampliação e financiamento de 

fundos comunitários.” 210 

472. Já os responsáveis Miguel Ferreira da Costa, Maria de Lurdes Carvalho Vaz e Vasco Manuel 

Macieira Durão, informam que: 

“É de fundamental importância referir-se que o Projeto SATU se encontra apenas na sua 1ª fase de 

investimento, nunca se tendo previsto que o Sistema SATU se limitasse à concretização da sua atual 1ª fase, 

entre a estação ferroviária de Paço de Arcos e o centro comercial de Oeiras Parque. Refira-se que existiu 

qualquer estudo económico-financeiro que avaliasse a viabilidade ou os resultados desta 1ª fase do Projeto. 

Importa, contudo, distinguir a SATU-Oeiras, enquanto empresa, do Projeto. O CA confia, com base nos 

resultados dos Estudos realizados em 2010 e atualizados/confirmados em 2013, que suportaram a análise 

plurianual de resultados apresentada à IGF (…) que o Projeto e a empresa são viáveis (…). 

No entanto, atendendo às significativas dúvidas e incertezas que se abateram, durante o último trimestre de 

2014, sobre a continuidade das operações/exploração da SATU-Oeiras, o CA já reconheceu, no fecho de 

contas de 2014, uma perda por imparidade de ativos fixos tangíveis, intangíveis e inventário, ver Relatório do 

4º Trimestre (doc. 6) 211. 

473. No exercício do direito de contraditório institucional, o atual presidente da Câmara Municipal 

de Oeiras afirma que “Resulta do que já foi exposto sobre a continuidade das operações, que a mensuração 

contabilística dos Ativos fixos não ser avaliada nesta fase preliminar do projeto. Por outro lado, apenas com a 

primeira fase realizada, não é apropriado efetuar testes de imparidade baseados, nomeadamente, em estimativas 

                                                 
210  Cfr. Anexo II-B e II-C.   
211

  Cfr. Contraditórios constantes dos Anexos II-D, II-E e II-F que apesar de terem sido apresentados individualmente 

reproduzem integralmente as respetivas alegações. 
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de fluxos de caixa decorrentes do uso do ativo que embora esteja completado deve ser avaliado no contexto da 

concussão das fases subsequentes do projeto (…). 

No entanto, no tocante ao exercício de 2014 (…) após reanálise das questões de continuidade e da mensuração 

de ativos (…) foi já decidido pela Administração da SATU Oeiras, proceder ao ajustamento dos referidos 

ativos (…)212. 

Por último o ROC da sociedade213 invoca idênticos argumentos, nomeadamente que “Resulta 

do que já foi exposto sobre o princípio da continuidade das operações, que a mensuração contabilística dos 

Ativos fixos não pode ser avaliada nesta fase preliminar do projeto. Apenas com a primeira fase realizada, não 

é apropriado efetuar testes de imparidades baseados, nomeadamente em estimativas de fluxos de caixa 

decorrentes do uso dos ativos, que embora esteja completado, deve ser avaliado no contexto da conclusão das 

fases subsequentes do projeto (…)”. E comunica igualmente que “Relativamente o exercício de 2014 

cujas contas, embora ainda não aprovadas já foram autorizadas para emissão e após reanálise das questões da 

continuidade e da mensuração dos ativos (…) foi decidido pela Administração proceder ao ajustamento dos 

referidos ativos com a contabilização de imparidades para reduzir o seu valor ao valor estimável de realização, 

tendo em conta o grau de probabilidade da não continuidade das operações”. 

474. Os responsáveis sustentam a sua linha argumentativa com o único fundamento de que a 

empresa, com respeito aos períodos de relato financeiro do quinquénio 2008-2012, se 

encontrava em continuidade de operações, não sendo, nesta perspetiva, apropriado tomar as 

estimativas de fluxos de caixa futuros decorrentes do uso dos ativos em causa como um 

indicador da existência de imparidades. E que, apenas nas demonstrações financeiras 

aprovadas no exercício de 2015, respeitantes ao exercício de 2014, com a deliberação de 

dissolução da empresa, foram reconhecidas imparidades sobre os ativos em causa. 

475. Neste sentido, remete-se para a matéria de facto assente no ponto 9. do Relatório de Auditoria 

e respetiva fundamentação quanto à existência de incertezas materiais relacionadas com os 

acontecimentos e condições que geram dúvidas significativas acerca da capacidade da empresa de 

prosseguir em continuidade, que não podiam ser ignoradas pelo órgão de gestão da empresa. 

476. Referimo-nos, em concreto, à ausência de fontes de financiamento que permitam a realização de novos 

investimentos, à incapacidade de cumprimento dos compromissos financeiros assumidos pela 

                                                 
212

 Cfr. Anexo II-P. 

213
 Vd. Anexo II-R. 
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empresa, à ausência de rendibilidade adequada dos investimentos e consequente incapacidade 

de gerar fluxos de caixa operacionais positivos e ainda à verificação de condições que, nos 

termos do regime jurídico aplicável às empresas locais, determinam a respetiva dissolução 

obrigatória (cfr. art.º 62.º, Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto). 

477. As incertezas supra enunciadas constituem uma indicação clara de que a vida útil contabilística 

remanescente de tais ativos para a empresa local, o método de depreciação ou o valor residual 

dos ativos precise de ser revisto e ajustado de acordo com as NCRF 7 e 12. 

478. Por outro lado, a circunstância de os benefícios económicos resultantes da exploração dos 

ativos são manifestamente inferiores aos expectáveis aquando da realização do investimento e 

previstos nos vários estudos económicos e financeiros relativos à empresa e ao sistema de 

transporte, constitui uma evidência da ocorrência de perdas por imparidade, correspondentes 

ao excedente da quantia escriturada em relação à respetiva quantia recuperável, que, em 2015, 

se cifrou em 1€. 

479. Termos em que se mantêm as observações e as conclusões de auditoria. 

Conclusões 

480. A SATU-Oeiras encontra-se numa situação financeira fortemente desequilibrada marcada pelo 

excessivo peso do endividamento na estrutura de capitais. 

481. A empresa não tem autonomia financeira, estando o financiamento das operações assegurado, 

no essencial, por recurso a financiamentos com origem num único credor, o acionista privado. 

482. A posição financeira da empresa, tal como apresentada através do rácio de solvabilidade, é 

consistente com a situação financeira reconhecida em entidades insolventes, isto é, com 

passivos claramente superiores aos ativos. 

483. Os prejuízos acumulados (M€ 25,9) são, a 31 de dezembro de 2012, superiores ao 

investimento total realizado no SATU, financiado por prestações acessórias da TD, S.A. 

484. É manifesta a incapacidade da empresa local em gerar recursos financeiros próprios relevantes 

no âmbito das atividades operacionais e de investimento.  

485. A empresa está, desde a sua constituição, subcapitalizada face às exigências financeiras 

resultantes do respetivo objeto social.  
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486. A resposta a tal subcapitalização foi essencialmente obtida por recurso a financiamento por 

prestações acessórias, as quais se revelam imprestáveis ao combate quer da insuficiência quer 

da perda grave do capital social. 

487. O órgão de gestão não avaliou se os ativos fixos objeto de financiamento por prestações 

acessórias se encontram em imparidade, não reconheceu a este título quaisquer perdas por 

imparidade e não considerou as indicações existentes de que a quantia escriturada de tais 

ativos possa ser superior à respetiva quantia recuperável, conforme determinado na NCRF 12. 

488. Os Passivos ascendem a cerca de M€ 33 e são fundamentalmente compostos por 

financiamentos do acionista privado a título de prestações acessórias, contratos de suprimento 

e outros financiamentos e correspondentes juros. 

489. Os fluxos de caixa gerados pelas atividades operacionais são sistemática e acentuadamente 

negativos. 

490. Os resultados económicos obtidos com a exploração do sistema de transporte, são 

inexpressivos no contexto da empresa ao longo do período em análise. 

491. Entre 2008 e 2012, o número médio de passageiros transportados por dia é de 551, 

correspondendo a 1,5 passageiros por percurso do SATU, ou seja, pouco mais de 1% do total 

da capacidade de cada carruagem. 

 

9. CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES 

Os Factos  

492. Com a aprovação e entrada em vigor da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, foram introduzidas 

alterações significativas no regime da consolidação financeira das empresas locais. Nos termos 

do n.º 1 do artigo 40º da LAEL, as empresas devem apresentar resultados equilibrados e 

acrescenta o n.º 2 do mesmo normativo que “sem prejuízo do disposto no n.º 5, no caso de o 

resultado líquido antes de impostos se apresentar negativo, é obrigatória a realização de uma 

transferência financeira a cargo dos sócios, na proporção da respetiva participação social, com 

vista a equilibrar os resultados em causa.” 
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493. O referido n.º 5 estabelece que “ sempre que o equilíbrio de exploração da empresa local só 

possa ser avaliado numa perspetiva plurianual que abranja a totalidade do período de 

investimento, é apresentado à Inspeção-Geral de Finanças, para efeitos de apreciação, e aos 

sócios de direito público um plano previsional de mapas de demonstração de fluxos de caixa 

líquidos atualizados na ótica do equilíbrio plurianual de resultados”. 

494. Por via do referido diploma estabelece-se igualmente um regime de dissolução obrigatória das 

empresas locais, previsto no artigo 62º, que tipifica um conjunto de situações que constituem 

causa de dissolução obrigatória das empresas214.  

495. Tal como anteriormente referido, dando cumprimento ao disposto nos normativos citados, 

em 19 de fevereiro de 2013, a SATU-Oeiras remeteu à IGF, para efeitos de apreciação, os 

“Mapas Económico-Financeiros Previsionais - Avaliação do Equilíbrio Plurianual de 

Resultados da Empresa SATU-Oeiras, E.M., S.A.”215/216, que se traduzem na Demonstrações 

de Resultados Previsionais, Balanços Previsionais e Plano Financeiro Previsional – Avaliação 

do Equilíbrio Plurianual de Resultados, com o horizonte temporal 2013-2046, documento que 

procura sustentar que a SATU-Oeiras não se encontra em fase de exploração, mas antes em 

fase de investimento, dado que esta só estará concluída com a realização da 4ª fase do projeto 

(ligação das linhas férreas Lisboa-Cascais/Lisboa-Sintra). Contrariamente aos estudos iniciais 

anexos aos acordos parassociais, a referida avaliação do equilíbrio plurianual de resultados tem 

por base um estudo de procura e uma análise de custo benefício. 

496. Os pressupostos deste plano estão associados a um investimento de M€ 142,7, 

correspondente ao montante previsto no Estudo de Análise Custo-Benefício do Projeto de 

Expansão da SATU e compreende uma componente de comparticipação dos municípios de 

                                                 
214

  Nos termos do artigo 62º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, n.º 1: “Sem prejuízo do disposto no artigo 35.º do 

Código das Sociedades Comerciais, as empresas locais são obrigatoriamente objeto de deliberação de dissolução, no 
prazo de seis meses, sempre que se verifique uma das seguintes situações: a) As vendas e prestações de serviços 
realizados durante os últimos três anos não cobrem, pelo menos, 50 % dos gastos totais dos respetivos exercícios; b) 
Quando se verificar que, nos últimos três anos, o peso contributivo dos subsídios à exploração é superior a 50 % das 
suas receitas; c) Quando se verificar que, nos últimos três anos, o valor do resultado operacional subtraído ao mesmo 
o valor correspondente às amortizações e às depreciações é negativo; d) Quando se verificar que, nos últimos três 
anos, o resultado líquido é negativo”; n.º 2: “O disposto no número anterior não prejudica a aplicação dos regimes 
previstos nos artigos 63.º a 65.º, devendo, nesses casos, respeitar-se igualmente o prazo de seis meses”; n.º 3: “O 
disposto na alínea a) do n.º 1 só é aplicável após o início da fase de exploração pela empresa local”; n.º 4: “A 
dissolução das empresas locais obedece ao regime jurídico dos procedimentos administrativos de dissolução e de 
liquidação de entidades comerciais”. 

215
  Bem como o parecer prévio do Fiscal Único da sociedade.   

216
  Aprovado em 15 de fevereiro de 2013 pelos acionistas em assembleia geral extraordinária da empresa local e pelos 

órgãos executivo e deliberativo do Município de Oeiras em 27.02.2013 e 28.05.2013, respetivamente. 
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Oeiras e Sintra (10%), entes privados (14,86%)217 e comunitário (75,14%) através do POVT218 

do QREN para 2007-2013 e 2014-2020.  

497. Nos termos da avaliação do equilíbrio plurianual, os dois acionistas vieram sustentar que a 

viabilidade económica do projeto apenas se verifica se houver expansão da linha em mais duas 

fases para além da 2ª fase prevista nos acordos parassociais - assegurando a ligação entre as 

linhas férreas de Lisboa-Sintra e Lisboa-Cascais - e se o correspondente financiamento for não 

reembolsável e não oneroso.  

498. A empresa local e os seus acionistas, com esta avaliação do equilíbrio plurianual de resultados, 

colocam assim em causa, desde logo, a validade dos estudos iniciais subjacentes aos acordos 

parassociais, nos quais se afirmava que o SATU, na configuração correspondente às 1ª e 2ª 

fases de investimento, é económica e financeiramente sustentável. Recorde-se que, nos termos 

da cláusula 13ª do acordo parassocial preliminar, se estabelece que o desenvolvimento ou 

ampliação do projeto está dependente da verificação de adequados resultados de exploração 

destas duas primeiras fases, reconhecendo os sócios, desta forma, a existência de uma 

espectativa inicial de viabilidade do traçado definido (1ª e 2ª fases). 

499. Em 14 de julho de 2013, a IGF pronunciou-se sobre este plano e, simultaneamente sobre a 

situação financeira da SATU-Oeiras219, tendo, em síntese, concluído que220: 

 A SATU-Oeiras encontra-se em fase de exploração relativamente à 1ª fase do projeto 

e, nesta perspetiva, não se encontra na situação prevista no n.º 5 do artigo 40º e, 

ainda que se entendesse que a fase de exploração só começaria no final do 

investimento de todas as fases do projeto, o seu financiamento não se encontra 

garantido e a sustentabilidade do mesmo assenta em variáveis exógenas que, na atual 

conjuntura, se consideram de difícil concretização; 

 A SATU-Oeiras reúne os pressupostos de dissolução obrigatória das empresas locais 

tipificadas nas alíneas a), b) e d) do n.º 1 do artigo 62º; 

                                                 
217

  Não se encontrando prevista, todavia, a comparticipação do sócio privado Teixeira Duarte, SA. 

218
  POVT - Programa Operacional Temático de Valorização do Território. 

219
  Com referência a 1 de setembro de 2012. 

220
  Informação n.º 953/2014 (processo/26/A8/526) remetida a este Tribunal a coberto do ofício n.º 10989. 
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500. Em 29 de agosto de 2014, a Ministra de Estado e das Finanças (MEF) emitiu Despacho221 

exarado sobre a Informação da IGF, requerendo ao Presidente do Conselho Diretivo do 

Instituto dos Registos e do Notariado, IP, a dissolução oficiosa da SATU-Oeiras ao abrigo do 

artigo 67º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto222.  

501. Sem embargo, o MO informou ter desenvolvido diligências junto do Governo, inclusivamente 

após o Despacho da MEF, no sentido de obter financiamento comunitário para o projeto de 

transporte SATU223, como adiante melhor se analisará. 

502. Inconformado com a decisão da MEF, o MO impugnou o citado despacho arguindo a 

invalidade do mesmo por falta de (…) fundamentos que, por obscuridade ou contradição ou insuficiência, 

não esclareçam concretamente a motivação do acto (…), o que o torna anulável”224. Não são conhecidos 

ulteriores termos desta impugnação.  

                                                 
221  Despacho n.º 193/14/MEF, exarado sobre a informação n.º 953/2014, de 14 de julho. 

222  Nos termos do artigo 67º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, o não cumprimento da obrigação de dissolução 
obrigatória das empresas locais “´é comunicada pela Direção-Geral das Autarquias Locais à Inspeção-Geral de 
Finanças, para efeitos do exercício da tutela administrativa e financeira e, sendo caso disso, a fim de esta requerer a 
dissolução oficiosa da empresa em causa.” 

223  Tendo a este respeito inclusivamente invocado a realização de uma reunião com o Senhor Secretário de Estado das 
Infraestruturas, Transportes e Comunicações, em 23 de setembro de 2014 e diversas reuniões com o Senhor 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, na sequência das quais o Projeto SATU teria sido considerado 
como investimento prioritário e objeto de inscrição no “Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas – 
Horizonte 2014-2020 (PETI 3+)”, em referência no acordo de parceria 2014-2020 apresentado à Comissão Europeia 
– Portugal 2020.   

224  O MO apresenta os seguintes argumentos para sustentar a não verificação das situações previstas no artigo 62º, n.º 1, 
alíneas a), b) e d) da LAEL: 

- As disposições do artigo 62º são inconstitucionais por violação do princípio da autonomia local; 

- A SATU encontra-se ainda na fase de desenvolvimento. A fase de exploração só se iniciará com a conclusão 
das 2ª, 3ª e 4ª fases do projeto; 

-  A ideia de que o projeto SATU previa apenas duas fases não corresponde à realidade, na medida em que o 
objetivo da empresa SATU-Oeiras não tem necessariamente que coincidir com as responsabilidades do 
sócio privado; 

- Neste sentido, os municípios de Oeiras e Sintra, em conjunto com a SATU-Oeiras iniciaram o processo de 
candidatura aos Fundos Comunitários do POVT do QREN para o Projeto de Expansão do SATU até à 
linha férrea de Lisboa-Sintra/Lisboa-Cascais; 

- Na sequência das reuniões com o Secretário de Estado dos Transportes, foi realizado uma 
atualização/revisão do Estudo de Procura e Análise Custo-Benefício; 

- O Projeto tem consagração no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas – horizonte 2014-2020 
(PETI 3+); 

- Ao contrário do entendimento da IGF, o projeto SATU é viável técnica, económica e financeiramente, tal 
como demonstram os estudos elaborados para a SATU-Oeiras para o efeito; 

- O conceito SATU é compatível com as prioridades assinaladas em matéria de transportes para a Área 
Metropolitana de Lisboa (n.º 4 do ponto 2 – prioridades PROT-AML); 
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503. Entre os argumentos constantes da referida reclamação administrativa, são alegados graves 

prejuízos sociais, económicos e ambientais para o interesse público, emergentes da decisão de 

dissolução oficiosa da empresa, invocando que o abandono do projeto: 

 Conduzirá a elevadíssimos custos de desativação e eventual desmantelamento do sistema SATU, que 

recairão na esfera da despesa pública (já que as infraestruturas do SATU revertem para o 

Município); 

 É contrário à plena concretização do Plano Estratégico dos Transportes e 

Infraestruturas; 

 É prejudicial para a futura sustentabilidade e para o processo de privatização das linhas 

férreas Sintra/Cascais; 

 Traduz-se na não concretização de uma solução ambiental tecnologicamente avançada; 

 Levará à perda de 25 postos de trabalho. 

Análise 

9.1. Da adoção do pressuposto da continuidade 

504. Entre as principais políticas contabilísticas divulgadas no anexo ao relato financeiro da SATU-

Oeiras para o período coberto pela auditoria, encontra-se a referência à preparação das 

demonstrações financeiras no pressuposto da continuidade das operações.  

505. Atendendo às disposições constantes das bases para a apresentação de demonstrações 

financeiras (BADF) previstas no SNC e da respetiva Estrutura Concetual, a adoção do 

pressuposto de continuidade será apropriada quando se espera que a entidade continue a 

operar normalmente, num futuro previsível, assumindo-se que não existe intenção ou 

necessidade de liquidar ou de reduzir drasticamente o nível das suas operações225.  

506. Nos termos do parágrafo 13 da Norma Contabilística de Relato Financeiro (NCRF) 24, a 

existência de incertezas materiais relacionadas com acontecimentos ou condições que possam 

                                                                                                                                                             

- A dissolução da SATU-Oeiras e fim do projeto SATU representa graves prejuízos financeiros sobre o erário 
público e prejuízos sociais, económicos e ambientais.  

225
  Caso tal aconteça as demonstrações financeiras terão de ser preparadas de acordo com um referencial ou regime 

contabilístico diferente, a ser objeto de divulgação (vd. parágrafo § 23 da Estrutura Concetual do SNC). 
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lançar dúvida significativa na capacidade da entidade para prosseguir em continuidade, deve 

ser objeto de divulgação, mesmo que tais acontecimentos tenham lugar após a data do 

balanço. Nos termos da NCRF 1, o anexo deverá incluir uma divulgação do referencial 

contabilístico de preparação das demonstrações financeiras, das principais políticas 

contabilísticas adotadas, incluindo bases de mensuração usadas, e de informação acerca dos 

principais pressupostos relativos ao futuro, que tenham um risco significativo de provocar um 

ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o período 

contabilístico seguinte (vd. parágrafos 45 a 48). 

507. Os referidos requisitos de preparação das demonstrações financeiras em função da adoção ou 

não adoção do pressuposto da continuidade e de correspondente divulgação nas 

demonstrações financeiras, pressupõem que o órgão de gestão avalie, em cada período de 

relato financeiro, a capacidade de a empesa prosseguir ou não em continuidade, devendo levar 

em linha de conta toda a informação de que disponha sobre o futuro, considerando os doze 

meses seguintes à data do balanço226.  

508. Esta avaliação deverá também considerar o percurso da entidade, nomeadamente, as situações 

em que careça de financiamento para continuar a existir ou dificuldades de obter 

financiamento essencial para o seu desenvolvimento ou, ainda, alterações de ordem legislativa 

e de conjuntura económica que afetem negativamente a entidade227. 

509. Conforme declarado pelos responsáveis da SATU-Oeiras, no âmbito dos procedimentos de 

auditoria realizados junto desta empresa, o órgão de gestão não avaliou a capacidade da 

empresa prosseguir em continuidade e não divulgou as incertezas materiais relacionadas com 

os acontecimentos e condições que geram dúvidas significativas acerca da existência de tal 

capacidade, como sejam: 

 A posição líquida passiva da empresa; 

 A não concretização do financiamento dos investimentos previstos; 

 Incapacidade de cumprimento dos compromissos financeiros decorrentes dos 

acordos parassociais, quanto ao pagamento das prestações acessórias e dos 

correspondentes juros; 

                                                 
226

  Cfr. Norma Internacional de Auditoria (ISA) 570 – “Continuidade”. 

227
  Cfr. Norma Internacional de Auditoria (ISA) 570 – “Continuidade”. 
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 Incapacidade de cumprimento dos compromissos financeiros decorrentes dos 

contratos de financiamento celebrados, designadamente dos contratos de 

suprimento; 

 A ausência de rendibilidade adequada dos investimentos e consequente incapacidade 

de gerar fluxos de caixa operacionais positivos;  

 A verificação, relativamente ao exercício de 2012, de condições que, nos termos do 

regime jurídico aplicável às empresas locais, determinam a respetiva dissolução 

obrigatória, designadamente as previstas nas alienas a), c) e d) do n.º 1 do art.º 62.º, 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto228.  

No contexto da aplicação das referidas disposições da Lei n.º 50/2012, o 

entendimento de que o equilíbrio de exploração da empresa local só poderia ser 

avaliado numa perspetiva plurianual que abranja a totalidade do período do 

investimento, conforme consta do documento “Mapas Económico-Financeiros 

Previsionais – Avaliação do Equilíbrio Plurianual de Resultados da Empresa SATU-

Oeiras, E.M., S.A.”, aprovado na assembleia geral extraordinária de 15 de fevereiro 

de 2013 da empresa local, não poderia por si só afastar a dúvida acerca da capacidade 

de a entidade prosseguir em continuidade, uma vez que tal avaliação está sempre 

dependente, nos termos do art.º 40.º da LAEL, da apreciação da IGF. Aliás, na 

situação em concreto, e na sequência do Despacho proferido pela Ministra de Estado 

e das Finanças (MEF), de 29 de agosto de 2014229, concluiu-se que a empresa se encontra 

em fase de exploração relativamente à 1ª fase do projeto, tendo sido, nessa sequência, 

requerida a dissolução oficiosa da SATU-Oeiras. 

510. As demonstrações financeiras não contêm qualquer divulgação acerca das incertezas materiais 

relacionadas com os acontecimentos e condições acima descritos, os quais geram dúvidas 

significativas acerca da capacidade da empresa de prosseguir em continuidade. A referida 

omissão representa uma desconformidade relevante com as bases para a apresentação de 

demonstrações financeiras, com a NCRF 1 e a NCRF 24.  

511. Face ao que antecede e considerando que: 

                                                 
228

  Tal como decorre do Despacho n.º 193/14/MEF, exarado sobre a informação n.º 953/2014, de 14 de julho, na 

sequência do qual foi requerida a dissolução oficiosa da SATU-Oeiras. 
229

  Despacho n.º 193/14/MEF, exarado sobre a informação n.º 953/2014, de 14 de julho. 
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 Nas sucessivas certificações legais o revisor oficial de contas, no decurso dos exames 

realizados, tem alertado para a persistência de “(…) dificuldades que têm vindo a 

impossibilitar a expansão do Sistema SATU e que a eventual não concretização do 

início da 2.ª fase poderá vir a afetar, significativamente, a normal estruturação do 

Projeto, facto que deve ser analisado em conjugação com os efeitos decorrentes da Lei 

n.º 50/2012 (..)”; 

 Nos termos do relatório desenvolvido de auditoria relativo ao exercício da TD, S.A. 

findo em 31.12.2012, o auditor salienta igualmente a indefinição que se verifica quanto 

à execução da 2.ª fase e alerta para a necessidade de avaliação do grau de realização dos 

ativos afetos à referida fase e de regularização da respetiva contabilização, uma vez que 

os gastos suportados só devem ser reconhecidos como um ativo desde que seja 

provável que sejam recuperados;  

 Nos termos do plano previsional de mapas de demonstração de fluxos de caixa 

líquidos atualizados na ótica do equilíbrio plurianual dos resultados, previsto no n.º 5.º 

do art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, sobre o qual recaiu parecer favorável do fiscal único, o 

equilíbrio económico e financeiro da empresa (resultados e tesouraria) depende da 

conclusão e exploração não só da 2.ª fase, mas também da extensão do trajeto do 

sistema de transporte urbano, a desenvolver-se por outras duas fases adicionais; 

 A conclusão acerca do equilíbrio económico e financeiro tem igualmente por base o 

pressuposto de ser obtido financiamento assegurado por contribuições não 

reembolsáveis e não remuneradas, designadamente por comparticipação comunitária 

em 75% (M€ 107,2), por financiamento a prestar pelos Municípios de Oeiras e de 

Sintra em 10% (M€ 14,3) e ainda por financiamento de outras entidades privadas em 

15% (M€ 21,2);  

512. Considerando igualmente que no âmbito da certificação legal de contas relativa ao exercício de 

2012 não existe qualquer referência ao facto de a empresa se enquadrar nas condições 

previstas no art.º 62.º da LAEL, nem quanto à existência de dúvidas significativas acerca da 

capacidade da entidade prosseguir em continuidade. 

513. Foi, por Despacho Judicial de Auditoria de 17 de dezembro de 2013, solicitada ao 

representante da sociedade de revisores oficiais de contas na certificação legal das 

demonstrações financeiras da SATU-Oeiras, indicação sobre quais as conclusões decorrentes 
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de eventuais exames realizados no âmbito da fiscalização da sociedade e da certificação legal 

de contas do exercício findo em 31.12.2012, relativamente aos seguintes aspetos: 

 Existência de incertezas materiais relativas à continuidade da SATU-OEIRAS, E.M., 

S.A.; 

 Adequação do uso do pressuposto da continuidade pelo órgão de gestão na 

elaboração das demonstrações financeiras; 

 Se foi solicitado ao conselho de administração a apresentação de um plano de ação 

face à possível inexistência de financiamento nos moldes preconizados no 

anteriormente referido plano previsional e qual o resultado da avaliação da eficácia 

desse mesmo plano de ação; 

514. Vem o revisor oficial de contas informar que, no âmbito da fiscalização da sociedade SATU-Oeiras, 

bem como dos trabalhos efetuados conducentes à emissão da Certificação Legal de Contas relativos ao exercício 

de 2012 e, tendo em conta o conhecimento recorrente do projeto SATU, acompanhou ao longo do exercício a 

evolução do mesmo e as diligências que foram sendo efetuadas pela Administração com vista à criação das 

condições necessárias para a sua concretização. 

515. Informou ainda que, em resultados dos procedimentos antes referidos, não tivemos conhecimento de factos ou 

situações que nos levassem a concluir, pela existência de Incertezas materiais que pudessem pôr em causa a 

continuidade das operações da SATU-Oeiras. 

516. Nestas circunstâncias considerámos adequado o uso pelo órgão de gestão do pressuposto do princípio da 

continuidade das operações na elaboração das demonstrações financeiras. 

517. Informa, ainda, que não solicitou ao Conselho de Administração a apresentação de qualquer 

plano de ação face à eventual não verificação dos pressupostos de financiamento previstos no 

plano previsional elaborado para os efeitos previstos no n.º 5 do art.º 40.º da Lei n.º 50/2012. 

518. A invocação por parte do Revisor Oficial de Contas de desconhecimento de factos ou 

situações que levassem a concluir pela existência de incertezas materiais manifesta-se 

desajustada face à circunstância de algumas das situações em causa, decorrerem das próprias 

contas da empresa, bem como das disposições constantes da LAEL, relativas à dissolução das 

empresas locais. 

519. A este respeito sempre se constata que, posteriormente à interpelação do Tribunal e à 

subsequente resposta acima transcrita, a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas na 
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certificação legal de contas da SATU-Oeiras respeitante ao exercício económico de 2013, 

expressa uma ênfase a respeito da constatação de que aquela empresa local se enquadra no 

disposto nos art.os 62 a 67 da LAEL. 

9.2. Financiamento da 2ª fase e da expansão do SATU 

520. Após a realização dos investimentos respeitantes à 1ª fase do projeto de transporte e ao 

respetivo início de exploração, a empresa local e os seus dois acionistas vieram sustentar, 

através do documento designado de “Mapas Económico-Financeiros Previsionais – Avaliação 

do Equilíbrio Plurianual de Resultados da Empresa SATU-Oeiras, E.M., S.A.”, aprovado na 

assembleia geral extraordinária de 15 de fevereiro de 2013 da empresa local e submetido pelo 

Presidente do Conselho de Administração da SATU-Oeiras à apreciação da IGF em 19 de 

fevereiro do mesmo ano, que a viabilidade económica do projeto apenas se verifica se houver 

expansão da linha em mais duas fases para além da 2ª fase prevista nos acordos parassociais - 

assegurando a ligação entre as linhas férreas de Lisboa-Sintra e Lisboa-Cascais - e se o 

correspondente financiamento for não reembolsável e não oneroso, tal como indicado 

anteriormente.  

521. Na referida avaliação do equilíbrio plurianual de resultados é estabelecido um montante total 

de investimento de M€ 142,7 correspondente à 2ª, 3ª e 4ª fases a realizar entre os exercícios de 

2013 e 2017, através das seguintes fontes de financiamento: 

 Financiamento privado: M€ 21,2 (14,86%); 

 Financiamento dos Municípios de Oeiras e de Sintra: M€ 14,3 (10%); 

 Financiamento comunitário: M€ 107,2 (75,14%); 

522. A estimativa relativa a necessidades de financiamento apenas quanto à 2ª fase do projeto é de 

M€ 35,5. 

 O FINANCIAMENTO DA 2ª FASE E EVENTUAL EXPANSÃO DO SATU NÃO É ASSEGURADO 

PELO ACIONISTA PRIVADO 

523. Tendo presente os montantes de financiamento assumidos no documento de avaliação 

plurianual de resultados serem manifestamente superiores aos limites de financiamento pelo 

acionista privado estabelecidos nos acordos parassociais, e atendendo a que o mesmo 

documento foi aprovado pelos acionistas em assembleia geral, questionou-se a TD, S.A., 

através de Despacho Judicial de Auditoria de 9 de outubro de 2013, no sentido de esta 
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esclarecer sobre o compromisso efetivamente assumido perante o sócio público e a empresa 

local quanto ao montante de financiamento, atendendo a que: 

 Por via do acordo parassocial preliminar se estabelece que a estruturação do 

financiamento do Projecto (1ª e 2ª fases) (…) será garantida por recurso a fundos próprios da 2ª 

contratante [TD, S.A.] que sustentarão as Prestações Acessórias em espécie e que esta se obriga a 

alocar à Empresa Municipal (cfr. cláusula 10ª); e que 

 O limite máximo de financiamento do SATU (1ª e 2ª fases), a concretizar através de 

prestações acessórias em espécie pelo acionista privado, se fixa, nos termos dos 

acordos parassociais, em € 30 358 007,20; 

524. O mesmo acionista foi ainda questionado sobre se assumiu perante o sócio Município de 

Oeiras e a participada local o compromisso de financiar a 2ª fase do projeto na ausência de 

cofinanciamento comunitário, autárquico e privado. 

525. E por fim, foi ainda determinado que esclarecesse acerca da eventual colaboração e 

financiamento da TD, S.A. nas 3ª e 4ª fases do projeto de transporte. 

526. Em cumprimento do referido despacho judicial, vem a TD, S.A. manifestar o entendimento 

de que230: 

 O único compromisso formalmente assumido pela TD, S.A. em relação ao Município de Oeiras 

(…) consta do diferentes Acordos celebrados (…) traduzindo-se sinteticamente na referência ao valor 

de M€ 30, correspondente a um limite máximo fixado nos exatos termos (…) do Acordo 

Parassocial Preliminar (…) para a 1ª e 2ª Fases, mais concretamente.  

 A TD, S.A. não reconhece qualquer obrigação ou compromisso de financiar a 2ª Fase do 

Projeto se os restantes fundos alheios/externos necessários para a 2ª Fase do Projeto não se 

encontrarem garantidas. E esclarece que a não alocação de fundos alheios/externos em 

complemento ao limite máximo dos fundos que a TD, S.A. assegurou ao projeto, nos termos dos 

Acordos celebrados constitui razão determinante para a não celebração de um acordo 

parassocial definitivo. 

                                                 
230

 Cfr. ofício n.º 10.13.1168, de 25 de outubro de 2013. 
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 Não existe qualquer acordo ou vinculação da TD, S.A. em relação à colaboração e financiamento 

para a eventual 3ª e 4ª Fases do Projeto SATU. 

527. Neste sentido conclui-se que o acionista privado não podia ser perspetivado pela empresa 

enquanto fonte de financiamento disponível para os investimentos necessários à 2ª fase do 

projeto de transporte. 

 NÃO EXISTEM COMPROMISSOS DE FINANCIAMENTO DA EXPANSÃO DO PROJETO DE 

TRANSPORTE NEM POR PARTE DAS AUTARQUIAS NEM DE PRIVADOS 

528. No sentido de se obterem igualmente evidências de auditoria quanto a efetividade das fontes 

de financiamento autárquico a que se reporta o documento de avaliação plurianual de 

resultados, foi o Presidente da Câmara Municipal de Sintra notificado do Despacho Judicial de 

Auditoria de 7 de outubro de 2013, no sentido de informar o Tribunal de Contas sobre se o 

Município de Sintra assumiu algum compromisso de financiamento do projeto em referência. 

529. Em resposta231, vem aquele responsável informar que o Município não assumiu qualquer 

compromisso financeiro em relação ao Projeto SATU. Afirma ainda que na avaliação do protocolo de acordo 

preliminar acompanhámos, com todo o cuidado, o conjunto de diligências efectuadas e afirmámos que, apenas no 

caso de concretização global de apoios comunitários, estaríamos disponíveis para propor aos órgãos municipais a 

evolução do acordo preliminar para um protocolo onde se deveria incluir a alteração da natureza da empresa, e 

que esta teria que incluir o envolvimento inequívoco da CP e da REFER. 

530. Questionado sobre a mesma matéria232, vem o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras 

afirmar que também o Município de Oeiras não assumiu qualquer compromisso efetivo de financiamento, 

mas tão só uma intenção de compromisso de financiamento, tendo a Câmara Municipal deliberado233, 

a este respeito, que não existe qualquer vinculação ao financiamento do projeto caso o 

perspectivado financiamento comunitário não venha a ser concretizado ou, sendo-o, fique muito aquém do valor 

desejável de 75%, e remetido para momento posterior eventuais deliberações acerca do 

financiamento a realizar pela autarquia. 

531. Relativamente à componente de financiamento privado, o Presidente da Câmara Municipal de 

Oeiras informa igualmente que não foi desencadeado qualquer procedimento (concursal ou de outra 

                                                 
Cfr. ofício n.º S/31117, de 22 de outubro de 2013. 
232

 Cfr. Despacho Judicial de Auditoria de 7 de outubro de 2013. 
233

 Cfr. Deliberação n.º 620/2013, de 24 de julho. 
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natureza) tendente a selecionar eventuais parceiros privados para desenvolvimento da III e IV fases do projeto 

uma vez que (…) o início de qualquer procedimento semelhante seria, neste momento, extemporâneo por estar, 

ainda, a aguardar a formalização de uma candidatura a fundos comunitários, condição sine qua non para o 

desenvolvimento futuro do projeto. Assim como extemporâneo seria estar, desde já, a onerar o orçamento 

municipal com o início de procedimentos cuja concretização ainda depende de fatores externos ao Município e de 

carácter futuro e incerto. 

532. Em síntese, a empresa local não beneficiava de qualquer compromisso de financiamento da 

expansão do projeto por parte dos Municípios de Oeiras e de Sintra, sendo que o eventual 

financiamento sempre se encontraria dependente, entre outros requisitos, da captação de 

fundos comunitários para o projeto em montante próximo de 75% do valor total do 

investimento. 

533. Não existiu igualmente qualquer concretização quanto ao eventual financiamento por 

entidades privadas. 

 NÃO SE ENCONTRA FORMALIZADA QUALQUER CANDIDATURA A FUNDOS COMUNITÁRIOS 

534. No âmbito dos procedimentos de auditoria tendentes a aferir sobre a efetividade do 

financiamento comunitário previsto no documento de avaliação plurianual de resultados, foi 

solicitada ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional indicação sobre se o projeto 

de transporte em causa foi ou não incluído em candidatura a fundos comunitários, tendo sido 

obtida confirmação da inexistência de qualquer candidatura a este respeito234. 

535. A não formalização de candidatura a apoios comunitários é assumida pelo Município de 

Oeiras e pela SATU-Oeiras.  

536. O acionista público e a empresa local referem, no entanto, a realização de diversas reuniões 

ocorridas nos anos de 2012, 2013 e 2014, com as Secretarias de Estado do Desenvolvimento 

Regional e das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, no sentido de aferir da 

elegibilidade do projeto de transporte para financiamento comunitário. 

537. A este respeito e com proveito para as presentes observações, extrai-se da reclamação 

apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal de Oeiras relativa ao Despacho da Ministra 

                                                 
234

 Cfr. ofícios n.os 376/2013 e 834/2014, de, respetivamente 11 de outubro de 2013 e 31 de outubro de 2014. 
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de Estado e das Finanças, exarado em 29 de agosto de 2014, por via do qual se determinou o 

requerimento de dissolução oficiosa da SATU-Oeiras, que: 

 O Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e o Secretário de Estado das 

Infraestruturas, Transportes e Comunicações, em reuniões e contactos estabelecidos 

em 2012, consideraram que o projeto de transporte reunia condições para a presentação de 

uma candidatura a fundos comunitários; 

 Em reunião de 14 de março de 2014, ocorrida entre o Secretário de Estado das 

Infraestruturas, Transportes e Comunicações, o respetivo Chefe do Gabinete, os 

Presidentes das Câmaras Municipais de Oeiras e de Sintra e o representante do CA da 

SATU-Oeiras, foi referido pelo Secretário de Estado que o Projecto SATU e a sua 

expansão até à estação ferroviária do Cacém é um projeto que faz todo o sentido, particularmente na 

filosofia de fecho de rede ferroviária e que registava a demonstração de vontade de ambos os Municípios 

em envolverem-se ativamente na concretização deste Projecto. Sublinhou ainda a necessidade de 

atualização e revisão do estudo de procura e da análise custo benefício – o que veio a 

suceder ainda no decurso do mesmo ano de 2013 - para tornar possível a obtenção de 

fundos comunitários. 

 Em reunião de 23 de setembro de 2014, isto é, já em data posterior ao despacho de 

requerimento da dissolução oficiosa da empresa local, o Secretário de Estado das 

Infraestruturas, Transportes e Comunicações transmitiu uma posição de “apoio e cooperação” 

relativamente ao projecto de prolongamento da linha até à estação ferroviária do Cacém.  

 O projeto de transporte tem consagração expressa no Plano Estratégico dos 

Transportes e Infraestruturas – Horizonte 2014-2020 (PETI 3+), enquanto 

investimento prioritário para os transportes públicos de passageiros.  

538. O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, conclui, no âmbito da referida reclamação, que 

os factos acima enunciados vieram reforçar a convicção do Município e da Empresa do bom 

desenvolvimento do projecto e que tendo presente as legítimas expectativas que foram geradas através dos 

comportamentos e factos supra descritos, considera o MO que o Despacho de S. Exa. a MEF, que veio agora 

determinar a dissolução oficiosa da empresa e ferir de morte o Projecto SATU, é manifestamente violador dos 

princípios da confiança e da boa-fé. 
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539. Face ao exposto constata-se a circunstância, aparentemente contraditória de, por um lado, ter 

sido requerida a dissolução oficiosa da empresa local na sequência de despacho proferido pela 

Ministra de Estado e das Finanças e de, por outro, estarem a decorrer iniciativas com o apoio 

da Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Infraestruturas, Transportes e Comunicações 

no sentido de ser assegurado o financiamento necessário à viabilidade da empresa local e do 

correspondente projeto de transporte. 

540. Neste sentido, foram exarados Despachos Judiciais de Auditoria, em 30 de outubro de 2014, 

dirigidos ao Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações e ao 

Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, no sentido de ser esclarecido: 

 Se o projeto SATU é ponderado efetivamente no “Plano Estratégico dos 

Transportes e Infraestruturas – Horizonte 2014-2020 (PETI 3+)”, parte integrante 

do Acordo de Parceria 2014-2020  proposto à Comissão Europeia e por esta aceite, 

uma vez que está em curso a dissolução da empresa SATU-OEIRAS, EM, S.A.; e  

 Se o Governo pondera financiar o referido projeto, na hipótese de ser outra e qual a 

sua entidade executora.  

541. Em resposta ao referido Despacho235, vem o Chefe do Gabinete do Secretário de Estado das 

Infraestruturas, Transportes e Comunicações informar que considera que o projeto SATU é, 

desde o seu início, da exclusiva responsabilidade do município de Oeiras. 

542. Reconhece que foram realizadas algumas reuniões com aquele Município relativamente ao 

projeto em apreço e que, no âmbito desses contactos, a Secretaria de Estado sugeriu que a 

Câmara Municipal de Oeiras analisasse a eventual exequibilidade de financiamento do projeto no quadro 

2014-2020, sujeita naturalmente à demonstração da viabilidade e do cumprimento dos requisitos aplicáveis 

para a boa consecução do projeto por parte do promotor, ou seja da SATU-Oeiras. 

543. E refere que é neste contexto que no plano estratégico dos transportes se encontra prevista a 

análise e ponderação da ligação, através de modo de transporte em sítio próprio, entre as linhas de Sintra e 

Cascais, e verificação dos princípios estabelecidos no capítulo 17 para a execução de novos projetos [princípios 

a assegurar na implementação dos projetos]. 

                                                 
235

 Cfr. ofício 01.13.73.02 de 14 de novembro de 2014. 
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544. A resposta prestada pela Secretaria de Estado das Infraestruturas, Transportes e 

Comunicações, subscrita pelo Chefe do Gabinete do Secretário de Estado é insatisfatória e 

insuficiente.  

545. É insatisfatória porque não esclarece de que modo é equacionada e sugerida a demonstração da 

viabilidade e do cumprimento dos requisitos aplicáveis para a boa consecução do projeto por parte do promotor, 

para um período longo de investimento e de exploração (30 anos), atendendo a que foi 

requerida a dissolução oficiosa do referido promotor – a SATU-Oeiras. 

546. É insuficiente porque é omissa quanto à questão de se saber se face às novas circunstâncias 

relativas à vida societária da SATU-Oeiras, é ou não ponderado o financiamento do projeto de 

transporte e em que termos, na hipótese de ser outra a sua entidade executora. 

547. A desadequação dos esclarecimentos prestados é especialmente relevante, uma vez que o 

projeto tem enquadramento, de acordo com o referido pela própria a Secretaria de Estado das 

Infraestruturas, Transportes e Comunicações, no Plano Estratégico dos Transportes e 

Infraestruturas enquanto investimento prioritário para os transportes públicos de passageiros. 

E que no âmbito do Despacho que conduziu ao requerimento da dissolução da SATU-Oeiras, 

se concluiu que os pressupostos de financiamento do projeto (…) revelam-se pouco fiáveis e imprevisíveis. 

548. Já no âmbito da resposta prestada pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, é 

encaminhada cópia de um ofício da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, por via do 

qual é, por um lado, confirmada a inexistência de qualquer candidatura a fundos comunitários 

e manifestado desconhecimento, quer quanto à inclusão do projeto no Plano Estratégico dos 

Transportes, quer quanto à eventual ponderação de financiamento do projeto por parte do 

Governo. 

Contraditório 

549. No âmbito do exercício do direito de contraditório, os responsáveis que se pronunciaram 

sobre o ponto 9. - Continuidade das operações (Cfr. Quadro 1) apresentaram, em comum ou 

individualmente, as alegações que se seguem. 
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550. Nas respetivas alegações, Miguel Ferreira da Costa, Maria de Lurdes Carvalho Vaz e Vasco 

Manuel Macieira Durão236, defendem a não divulgação de incertezas relativas à capacidade da 

empresa prosseguir em continuidade nas demonstrações financeiras dos anos de 2008 a 2012 

com o argumento de que o CA, até Novembro de 2014, não tinha informações que permitissem 

determinar o elevado grau de probabilidade da não continuidade das operações da SATU-Oeiras e que as 

dúvidas e incertezas se abateram sobre a empresa durante o último trimestre de 2014, tendo invocado 

a este respeito o averbamento na certidão permanente da informação de “Pendente de Dissolução 

Administrativa”, por consequência de decisão de Despacho da Ministra de Estado e das Finanças. 

551. Informam que no fecho de contas de 2014, a respeito das dúvidas sobre a continuidade da 

operação/exploração da SATU-Oeiras, foram reconhecidas perdas por imparidade de ativos 

fixos tangíveis e intangíveis e de inventário.  

552. Idêntico argumento é apresentado pelo atual presidente da Câmara Municipal de Oeiras, no 

âmbito do exercício do direito de contraditório institucional237, invocando que é apenas em 

2014, perante o requerimento de dissolução oficiosa, que se verifica um condicionamento 

sobre a continuidade das operações: sempre foi consentâneo entre todas as partes que o Projeto ainda se 

encontrava numa fase de investimento, por estar apenas concretizada a sua 1ª fase (…). Foi essa convicção, 

aliada à existência de Estudos de Mercado de Procura, realizados em 2010, e atualizados em 2013, que 

estiveram na base da avaliação, que teve parecer favorável do fiscal único, do equilíbrio plurianual dos 

resultados, realizada no âmbito da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (…). Contudo, e como referido no 

início, durante o último trimestre de 2014 a SATU-OEIRAS foi confrontada com o averbamento “AV.3 

inscrito na sua Certidão Permanente, em 2014/11/03, com a indicação “OF.1 da AP.76/20141103” 

onde se refere que a Sociedade se encontra “Pendente de Dissolução Administrativa”, pelo que, na sua 

sequência, e de acordo com a Ata n.º 137 do Conselho de Administração da SATU de 06 de novembro de 

2014, foi solicitada a realização de uma Assembleia-Geral Extraordinária (A.G.E) para que fossem 

assinaladas a discutidas quais as ações, estratégias e medidas que os acionistas pretendiam seguir. 

Em 22 de dezembro de 2014 realizou-se a referida A.G.E. (…) que reconheceu que a continuidade do 

projeto do Sistema SATU estava fortemente comprometido tendo, por conseguinte, entendido e solicitado o 

                                                 
236

  Cfr. Contraditórios constantes dos Anexos II-D, II-E e II-F que apesar de terem sido apresentados individualmente 

reproduzem integralmente as respetivas alegações. 
237

 Cfr. Anexo II-P. 
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reconhecimento, nas contas do exercício de 2014, de imparidade dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e 

inventário da SATU-OEIRAS. 

553. A argumentação assente na ideia de que a empresa se confrontou com incertezas que levassem 

a equacionar o pressuposto da continuidade apenas no último trimestre de 2014, com o 

requerimento da dissolução oficiosa, não é aceitável.  

554. Os responsáveis limitam-se a invocar o averbamento referente à pendência de dissolução 

administrativa na certidão permanente da empresa, enquanto evento de 2014, sem que 

apresentem qualquer argumento de contestação sobre as observações de auditoria que 

efetivamente suportam o juízo desfavorável de auditoria sobre as demonstrações financeiras 

do período de 2008 a 2012, quanto à não avaliação e não divulgação de incertezas materiais 

relativas ao pressuposto da continuidade, designadamente as constatações relativas à 

incapacidade de financiamento da empresa para além da 1ª fase do projeto de transporte, à 

não viabilidade económica do projeto na atual fase de desenvolvimento, à incapacidade de 

cumprimento dos compromissos financeiros assumidos, à posição líquida passiva, e à falta de 

rendibilidade dos investimentos realizados. 

555. Além disso, são os próprios responsáveis a reconhecer e reafirmar estas mesmas observações 

de auditoria com evidente prejuízo do argumento de que as dúvidas sobre a continuidade da 

empresa apenas surgiram em 2014. Se não vejamos:  

556. Em sede de contraditório invocam os referidos membros do CA que: 

“É de fundamental importância referir-se que o Projeto SATU se encontra apenas na sua 1ª fase de 

investimento, nunca se tendo previsto que o Sistema SATU se limitasse à concretização da sua atual 1ª fase, 

entre a estação ferroviária de Paço de Arcos e o centro comercial de Oeiras Parque. 

(…) O CA tem, desde o início da abertura ao público do Sistema, em 2004, preparado e executado todos os 

necessários estudos para procurar garantir a continuidade e a expansão do Projeto, nomeadamente procurando 

concretizar uma candidatura a fundos comunitários que permita complementar o investimento dos privados 

(…) Foram estabelecidos contactos e apresentações do Projeto a vários titulares de Governos e entidades oficiais, 

entre 2003 e 2014, tendo sido sempre reconhecido pelos diferentes órgãos executivos públicos que o Projeto era 

elegível dentro do quadro dos fundos comunitários e de relevo e importância para os Municípios de Sintra e 

Oeiras, numa perspetiva intermunicipal, e para a Área Metropolitana de Lisboa, numa perspetiva regional. 
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Por motivos alheios ao CA da empresa, fundamentalmente de natureza política, económica regional e nacional, 

só entre 2008 e 2010, foi possível iniciar o processo de elaboração dos Estudos de Procura e de Viabilidade 

Económico-Financeira, Análise Custo-Benefício. 

Já na vigência do atual Governo foram realizadas reuniões e apresentações do Projeto que levaram ao pedido 

por parte do Ministério da Economia, mais concretamente da Secretaria de Estado dos Transportes, para que 

se realizasse a atualização e confirmação dos Estudos de 2010. 

557. Ou seja, são os responsáveis do órgão executivo da empresa que, contrariando a própria 

argumentação anteriormente transcrita acerca da inexistência de informações que permitissem 

determinar o elevado grau de probabilidade da não continuidade das operações da SATU-

Oeiras, vêm reconhecer uma insuficiência severa e prolongada de fontes de financiamento 

disponíveis, próprias e alheias, nunca colmatada ao longo de mais de uma década de existência 

da empresa local. 

558. Os constrangimentos reconhecidos pelos responsáveis constituem justamente uma das 

incertezas fundamentais identificadas em auditoria quanto à capacidade da empresa de 

prosseguir em continuidade de operações.  

559. As dúvidas sobre a continuidade das operações não são, portanto, um evento do ano de 2014 

na decorrência do requerimento de dissolução oficiosa, mas antes uma realidade anterior, 

duradoura e bem conhecida dos responsáveis da empresa.  

560. Sucede que, tal como resulta da matéria de facto apurada em auditoria, as demonstrações 

financeiras preparadas pelo órgão de gestão são omissas na divulgação das referidas 

insuficiências de financiamento enquanto incertezas relevantes sobre a verificação do 

pressuposto contabilístico da continuidade. 

561. E para além de não ter divulgado tais incertezas, o órgão de gestão apresenta nos sucessivos 

relatórios e contas, planos de realização de investimento assentes num pressuposto irrealista, 

sem concretização e infundado de recurso a financiamentos de origem comunitária ou 

nacional a ocorrer no curto ou médio prazo, constituindo esta informação, em conjugação 

com a omissão descrita no parágrafo anterior, uma distorção significativa no relato financeiro 

da empresa local.  
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562. A indisponibilidade de financiadores e de investidores ao longo da vida societária da SATU-

Oeiras não poderia também ter outra leitura por parte dos seus responsáveis que não fosse a 

de constituir um sinal fortemente sugestivo da não viabilidade financeira do projeto. 

563. E, portanto, não se aceitam as afirmações por parte dos membros do CA, no sentido de que 

não dispunham de informação relevante sobre incertezas significativas quanto à continuidade 

das operações, na medida em que é ao órgão executivo da empresa local que, no âmbito da 

prestação de contas, cabe recolher e avaliar as evidências sobre acontecimentos ou condições 

como os detetados em auditoria, nomeadamente quanto à incapacidade de financiamento da 

empresa, à posição líquida passiva, à incapacidade de cumprimento dos compromissos 

financeiros assumidos e à falta de rendibilidade dos investimentos realizados. 

564. Além do mais, tal como fez notar o ROC da sociedade238 em sede de contraditório, desde há 

muito vem alertando para a escassez de financiamento da empresa, ainda que nas respetivas 

certificações não se encontrem referências à não divulgação nas demonstrações financeiras 

dessa e de outras incertezas já enunciadas no presente relatório de auditoria: “desde o início de 

2006 até 2011 incluímos na Certificação Legal de Contas dos respetivos exercícios, uma ênfase chamando a 

atenção para a necessidade de obtenção de financiamento para a expansão do Projeto SATU, facto 

condicionante do sucesso do mesmo. Por outro lado, procurámos recolher junto da Administração informações 

sobre as diligências que vinham sendo feitas com vista a suprir as dificuldades de financiamento (…) tendo sido 

sempre informados da sua provável concretização. 

No exercício de 2012, com a entrada em vigor da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, mantendo-se por 

solucionar as referidas dificuldades de financiamento, incluímos na Certificação Legal de Contas do exercício 

uma ênfase com o teor das anteriores e chamando à atenção para a necessidade de análise do novo 

enquadramento legal. 

Relativamente ao exercício de 2013 (…) face às informações recolhidas, a Certificação Legal de Contas incluiu 

em ênfase o carácter decisivo para a continuidade das operações, não só a obtenção de financiamento, mas 

também a contabilização com a necessidade do cumprimento da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.  

565. O órgão executivo do Município de Oeiras, já em data posterior à da realização da auditoria e 

do exercício do contraditório (06.03.2015), reconhece também que a falta de fontes de 

financiamento constituiu um impulso definitivo para a dissolução da empresa, conforme se 
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 Vd. Anexo II-R. 
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extrai da Proposta de Deliberação n.º 233/2015, de 08.04: «(…) o desenvolvimento do Sistema 

SATU encontra-se fortemente dependente da disponibilidade de financiamento comunitário para a sua 

execução (…). No entanto (…) com a aprovação e apresentação dos Programas Operacionais Temáticos e 

Regionais do atual quadro de fundos comunitários do Portugal 2020, verificada em dezembro de 2014 e 

fevereiro de 2015, as prioridades de investimento para os Sistemas e redes de Transporte para território 

nacional, concretizadas em 2015 com a publicação das Portarias do Governo dos Regulamentos Específicos 

destes programas comunitários, perdeu-se a oportunidade de alocação de fundos comunitários do Portugal 2020 

ao Projeto SATU na sua extensão até ao Cacém (…). Não se encontrando reunidas (…) condições para 

uma imediata candidatura do Sistema, torna-se inviável dar continuidade ao Projeto nos termos em que tem 

funcionado até à data (…).  

De entre as várias alternativas previstas no n.º 3 do art.º 35.º do CSC para a situação de perda de metade do 

capital social, verifica-se que não é possível optar pela redução do capital social para montante inferior ao 

capital próprio (…) e não se justifica a realização pelos accionistas do esforço financeiro para reforço da 

situação líquida da sociedade, sendo a dissolução da SATU-Oeiras a opção mais adequada. 

Nos termos do disposto no artigo 65º do RJAEL, a atividade das empresas locais pode ser objeto de 

internalização nos serviços das respetivas entidades públicas participantes, a qual se traduz numa opção por um 

processo de gestão imediata e interna de uma atividade antes exercida por uma empresa local (…). Sucede 

porém, tal como já referido, sem garantias ou condições para uma imediata candidatura a Fundos 

Comunitários, torna-se inviável dar continuidade ao projeto nos moldes em que tem funcionado até à data (…). 

Assim sendo, afigura-se que essa opção deve ser ponderada e tomada pelos órgãos municipais, ao abrigo do 

princípio da boa gestão dos dinheiros públicos e, consequentemente, do interesse público. 

566. Em 20 de abril a Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por unanimidade aprovar a 

dissolução da SATU-Oeiras e a subsequente liquidação do respetivo património, nos termos e 

condições da referida proposta de deliberação n.º 233/2015. 

567. Em 23 de abril, também a Assembleia Geral da empresa confirmou e deliberou a dissolução 

da empresa SATU-Oeiras, tendo em vista o imediato início da fase de liquidação, tendo sido 

encerrada a operação de transporte no dia 31 de maio de 2015 e estabelecidas ainda as 

seguintes principais condições entre os sócios: 

 Transferência da titularidade para o Município de Oeiras de todas as 

infraestruturas, equipamentos fixos e circulantes por 1€ e dos inventários por igual 

montante; 
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 Revogação dos acordos parassociais; 

 Confirmação pelos sócios de que não têm nenhum valor a receber quer da 

empresa quer entre eles, abdicando o sócio privado dos créditos sobre a empresa 

local. 

 Nomeação de um liquidatário; 

568. As deliberações indicadas, tomadas no sentido da dissolução da sociedade, constituem 

condição suficiente para que o pressuposto da continuidade seja afastado das demonstrações 

financeiras produzidas relativamente ao exercício económico em que essas mesmas 

deliberações foram tomadas (2015) e relativamente aos exercícios económicos seguintes. 

569. Sucede que os fundamentos invocados nas deliberações de dissolução, designadamente a 

insuficiência de financiamento – que determinou a não realização dos investimentos 

projetados e o incumprimento de compromissos perante o acionista privado – e a perda de 

mais de metade do capital social – ocorrida por via do reconhecimento de imparidades dos 

ativos – vêm justamente contrariar as posições expressas pelos responsáveis no âmbito do 

exercício do contraditório quanto à inexistência de incertezas relevantes sobre a capacidade da 

empresa prosseguir em continuidade e quanto à inutilidade de avaliação da existência de 

imparidades relativamente aos ativos relacionados com o SATU e confirmar as constatações 

de auditoria sobre as mesmas matérias (cfr. pontos 8. e 9.), as quais levam à formulação de um 

juízo global de auditoria desfavorável (cfr. ponto 10.). 

570. Em síntese, e no que se refere à continuidade das operações, conclui-se que os eventos 

geradores de incerteza sobre a continuidade das operações já se verificavam nos exercícios de 

2008 a 2012 e não eram alheios nem à gestão da empresa, nem tão pouco aos seus acionistas.  

571. Nesta conformidade, e por tudo o que ficou dito e reafirmado, conclui-se que não podiam os 

responsáveis deixar de avaliar e divulgar adequadamente desde 2008, nas sucessivas 

demonstrações financeiras anuais, as incertezas verificadas quanto à capacidade da empresa 

em prosseguir em continuidade, as quais conduziram à deliberação de dissolução da empresa 

pela AMO e pela AG em 2015 bem como a circunstância a empresa local, desde 2012, reunir 

condições de dissolução previstas no art.º 62.º da Lei n.º 50/2012. 
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572. Termos em que se mantêm as observações, as conclusões e os respetivos juízos de auditoria, 

justificando-se que o atual órgão executivo da SATU-Oeiras dê pleno acatamento à 

recomendação adiante formulada. 

Conclusões relativas à continuidade das operações (ponto 9.) 

573. A empresa local e os dois acionistas concluem pela inviabilidade económica e financeira do 

projeto objeto de contratualização financeira nos termos dos acordos parassociais, isto é, com 

o traçado limitado à 1ª e 2ª fases, entre a Estação dos Navegantes e a Estação de Lagoas Park, 

conforme decorre dos Mapas Económico-Financeiros Previsionais - Avaliação do Equilíbrio 

Plurianual de Resultados da Empresa SATU-Oeiras, E.M., S.A. – 2013.  

574. A não execução do projeto de transporte tem como causa fundamental a indisponibilidade de 

financiamento, sendo este facto reconhecido pelos acionistas, pelo órgão executivo e pelo 

Revisor Oficial de Contas da SATU-Oeiras. 

575. O órgão executivo da SATU-Oeiras não dispunha de quaisquer garantias sobre a 

disponibilidade de financiamento quer da 2ª fase do projeto SATU quer da expansão 

equacionada na Avaliação do Equilíbrio Plurianual de Resultados da Empresa SATU-Oeiras, E.M., 

S.A., nem pelos Municípios de Oeiras e de Sintra, nem pelo acionista TD, S.A., nem por 

outras entidades privadas, nem tão pouco por fundos comunitários. 

576. O órgão de gestão não avaliou a capacidade da empresa prosseguir em continuidade, 

contrariando o estabelecido nas bases para a apresentação de demonstrações financeiras em 

referência no SNC (cfr. ponto 2.2).  

577. A ausência de garantias sobre a disponibilidade de financiamento acionista ou externo, aliada à 

incapacidade de libertação de recursos da empresa que possibilitassem o autofinanciamento 

dos investimentos perspetivados não foram objeto de divulgação nas demonstrações 

financeiras enquanto incertezas relevantes sobre a capacidade da empresa prosseguir em 

continuidade. A referida omissão representa uma desconformidade relevante com as bases 

para a apresentação de demonstrações financeiras, com a NCRF 1 e a NCRF 24. 

578. A CMO antecipa prejuízos económicos, ambientais e encargos a suportar pelo município, 

emergentes da dissolução da empresa, destacando-se, entre estes, os encargos com a 

desativação e eventual desmantelamento do sistema de transporte. 
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Juízo de Auditoria 

579. Atento o acima exposto, emitem-se os seguintes juízos de auditoria: 

 É emitido um juízo de auditoria desfavorável sobre a não divulgação nas demonstrações 

financeiras dos exercícios de 2008 a 2012, das incertezas materiais relacionadas com os 

acontecimentos e condições que geram dúvidas significativas acerca da capacidade da 

empresa de prosseguir em continuidade. 

 Pelo exposto, são objeto de um juízo de censura pública os responsáveis pela 

preparação e apresentação das demonstrações financeiras da empresa local respeitantes 

ao período de 2008 a 2012, Miguel da Silva Cavaco Ferreira da Costa (presidente do 

CA desde 23.03.2007), Maria de Fátima do Rosário Alves de Azambuja Fonseca de 

Almeida Azevedo (vogal do CA até 15.05.2012), Helena Maria Niza Galhardas 

Messias (vogal do CA até 15.05.2012), Maria de Lurdes Carvalho Vaz (vogal do CA 

desde 16.05.2012) e Vasco Manuel Macieira Durão (vogal do CA desde16.05.2012). 

 Em face dos prejuízos em que o MO incorreu, designadamente com o investimento 

financeiro no capital social da empresa, e dos prejuízos que reconhece poder vir a 

suportar com a dissolução da SATU-Oeiras, nomeadamente quanto a um possível 

desmantelamento das infraestruturas, emite-se igualmente um juízo de censura aos 

responsáveis pela apresentação e aprovação das propostas que antecederam a 

constituição da empresa local SATU-Oeiras239 (Isaltino Afonso Morais, Presidente da 

Câmara Municipal de Oeiras e os Vereadores identificados no Anexo IX, então em 

funções), sem que dispusessem de elementos que demonstrassem que o projeto SATU 

seria viável, que estariam disponíveis adequados meios de financiamento para a sua 

prossecução e que estabelecessem adequadas cláusulas de salvaguarda do interesse 

público em caso de dissolução da parceria.  

 

                                                 
239

 Designadamente as propostas vertidas nos documentos de suporte à decisão de constituição da empresa e demais 

instrumentos jurídicos que conformam a relação societária, vertidos na proposta de protocolo de acordo 
preliminar, no projeto de acordo parassocial preliminar e de estatutos da empresa 
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Recomendações: 

Ao órgão executivo da SATU-Oeiras 

Considerando as deliberações de dissolução e consequente liquidação do património da empresa, 

tomadas pela Assembleia Municipal de Oeiras e pela Assembleia Geral da SATU-Oeiras em, 

respetivamente, 20 e 23 de abril de 2015, deve o órgão de gestão da SATU-Oeiras assegurar que 

os documentos de prestação de contas subsequentes são preparados com o afastamento do 

pressuposto da continuidade, devendo esse facto ser adequadamente divulgado, juntamente com 

os fundamentos pelos quais as demonstrações financeiras foram preparadas, a razão pela qual a 

entidade é considerada como não estando em continuidade e a indicação do referencial 

contabilístico e dos critérios adotados de reconhecimento e mensuração dos elementos das 

demonstrações financeiras, conforme determinado nas Bases para a apresentação de 

demonstrações financeiras (BADF). 

Ao Órgão executivo do Município de Oeiras: 

Na preparação do orçamento municipal e dos documentos de prestação de contas individuais e 

consolidadas, identifique, avalie e, se necessário, dê adequada expressão contabilística a eventuais 

obrigações decorrentes da extinção da SATU-Oeiras, em conformidade com o n.º 1 do artigo 

46º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFAL) e com o Plano Oficial de Contas das 

Autarquias Locais e em função das alternativas que venham a ser estudadas e adotadas para o 

Sistema Automático de Transporte. 
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10. JUÍZO GLOBAL DE AUDITORIA 

580. O trabalho de auditoria realizado, relativamente ao qual se produziram as conclusões e os 

juízos de auditoria antecedentes, constitui uma base idónea e suficiente para formular um juízo 

global de auditoria sobre as operações, acontecimentos e condições que, individual ou 

conjugadamente, são relevantes para a condição de sustentabilidade da empresa local, bem 

como sobre as demonstrações financeiras, na exata medida dos exames realizados.  

581. Nestes termos, emite-se um juízo global de auditoria desfavorável sobre a situação 

patrimonial e económica expressa nas demonstrações financeiras da SATU-Oeiras, 

respeitantes aos exercícios de 2008 a 2012, e sobre as operações examinadas que lhe estão 

subjacentes, na medida em que: 

 As operações de financiamento das atividades operacionais e de investimento, que 

foram objeto de auditoria, encontram-se afetadas por desconformidades legais e por 

irregularidades financeiras e contabilísticas. 

 As irregularidades identificadas afetam com significado o relato financeiro dos 

exercícios assinalados, uma vez que se qualificam como relevantes, quer pela 

materialidade subjacente às distorções contabilísticas identificadas, quer pela respetiva 

natureza, com o sentido que é atribuído no Manual de Auditoria e de Procedimentos 

do Tribunal de Contas e também na Estrutura Conceptual do SNC às expressões 

relevância, materialidade e natureza da informação. 

 As demonstrações financeiras não proporcionam, consequentemente, uma imagem 

verdadeira nem apropriada dos capitais próprios e dos passivos e, nessa decorrência, 

da posição financeira expressa pela SATU-Oeiras, pelo que não são fiáveis nem úteis 

à eventual tomada de decisões dos respetivos utentes. 

 O órgão de gestão não avaliou a capacidade da empresa prosseguir em continuidade 

e não divulgou as incertezas materiais relacionadas com os acontecimentos e 

condições que geram dúvidas significativas acerca da existência de tal capacidade, 

como sejam: 
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a. A verificação de condições que, nos termos do regime jurídico aplicável às 

empresas locais, determinam a respetiva dissolução obrigatória (cfr. art.º 62.º, 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto); 

b. A posição líquida passiva da empresa; 

c. A não concretização do financiamento dos investimentos previstos; 

d. Incapacidade de cumprimento dos compromissos financeiros decorrentes dos 

acordos parassociais, quanto ao pagamento das prestações acessórias e dos 

correspondentes juros; 

e. Incapacidade de cumprimento dos compromissos financeiros decorrentes dos 

contratos de financiamento celebrados, designadamente dos contratos de 

suprimento; 

f. A ausência de rendibilidade adequada dos investimentos e consequente 

incapacidade de gerar fluxos de caixa operacionais positivos. 

 O órgão de gestão não avaliou, com respeito aos períodos de relato financeiro do 

quinquénio 2008 a 2012, se os ativos fixos objeto de financiamento por prestações 

acessórias se encontram em imparidade. Não reconheceu a este título quaisquer 

perdas por imparidade e não considerou também para este efeito, entre outras, as 

seguintes indicações de que a quantia escriturada de tais ativos possa ser superior à 

respetiva quantia recuperável, conforme determinado na NCRF 12: 

a. A verificação de condições que, nos termos do regime jurídico aplicável às 

empresas locais, determinam a respetiva dissolução obrigatória (cfr. art.º 62.º, 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto); 

b. A evidência de que os benefícios económicos resultantes da exploração dos 

ativos são manifestamente inferiores aos expectáveis aquando da realização do 

investimento e previstos nos vários estudos económicos e financeiros relativos 

à empresa e ao sistema de transporte;  

c. Os influxos e exfluxos de caixa obtidos no passado e estimados para o futuro 

nos diversos estudos económicos e financeiros resultantes do uso continuado 

dos ativos em questão são manifestamente inferiores à respetiva valorização 

contabilística expressa nas demonstrações financeiras. 
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 O Município de Oeiras equacionou e desenvolveu com a TD, S.A um Sistema 

Automático de Transporte Urbano (SATU), sendo que os termos da parceria 

estabelecida não respondem aos objetivos estabelecidos pela Câmara Municipal de 

Oeiras (CMO) de assegurar a ligação entre as linhas férreas Lisboa-Cascais/Lisboa-

Sintra, tal como expresso no quadro das orientações da política de transportes 

consagrada no Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana 

de Lisboa (cfr. ponto 5); 

 A escolha da TD, S.A para a parceria foi realizada sem processo concorrencial de 

seleção (cfr. ponto 5); 

 A decisão de execução do SATU foi tomada sem que fosse avaliado se o projeto 

corresponde ou não à melhor opção para responder a necessidades de transporte 

coletivo no concelho, sem estudos de procura e sem uma verdadeira análise da 

viabilidade do investimento (cfr. ponto 5); 

 Apenas em 2010 foi realizado um Estudo de Estimação de Procura Futura do SATU, 

na sequência do qual se reconheceu que o projeto de transporte acordado com a TD, 

S.A. (Estação dos navegantes/Estação de Lagoas Park) não era financeiramente 

viável (cfr. ponto 9); 

 A SATU-Oeiras acumula sistemáticos prejuízos anuais que, a 31 de dezembro de 

2012, ascendem a cerca de 26 milhões de euros (cfr. pontos 4, 8 e 9); 

 A atividade e os rendimentos gerados por transporte de passageiros são residuais. O 

percurso do SATU tem uma extensão de 1,2 km e o número médio de passageiros 

transportados em cada viagem é inferior a 2. Consequentemente a empresa não 

dispõe de liquidez que lhe permita cumprir os compromissos financeiros assumidos, 

nem dispõe de ativos suficientes para fazer face às obrigações constituídas, sendo 

estas as condições que vieram a determinar a respetiva dissolução deliberada pelos 

acionistas (cfr. pontos 8 e 9); 

 Verifica-se, relativamente ao exercício de 2012, que a empresa reúne as condições 

que determinam a respetiva dissolução obrigatória, nos termos do regime jurídico 

aplicável às empresas locais, designadamente nas alienas a), c) e d) do n.º 1 do art.º 

62.º, Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (cfr. ponto 9); 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Página 204 

 
  

582. A SATU-Oeiras é uma entidade integrada no sector público administrativo, por estar incluída 

no subsector da administração local, no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacionais e 

Regionais publicadas pela autoridade nacional estatística.  

583. Dado que as demonstrações financeiras da SATU-Oeiras não apresentam uma imagem 

verdadeira nem apropriada da situação financeira e, nesta medida, não constituem uma base 

adequada para efeitos do apuramento da estabilidade orçamental e da dívida pública nos 

termos do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, nas condições estabelecidas 

para o respetivo subsector institucional. 

 

V - EMOLUMENTOS 

São devidos emolumentos nos termos dos arts. 2º, 10º, n.º 1 e 11.º, n.º 3 do Regime Jurídico dos 

Emolumentos do Tribunal de Contas, aprovado pelo DL n.º 66/96, de 31 de maio, com a redação 

dada pela Lei n.º 139/99, de 28 de agosto, no montante global de € 17.164,00 (dezassete mil cento e 

sessenta e quatro euros), a suportar pela SATU-Oeiras, EM,S.A. no montante de € 12.873,00 (doze 

mil, oitocentos e setenta e três euros) e pela Câmara Municipal de Oeiras, no montante de € 4.291,00 

(quatro mil, duzentos e noventa e um euros), em função do âmbito, duração e meios envolvidos na 

ação. 
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VI - DECISÃO 

Os Juízes da 2.ª Secção, em Subsecção, deliberam, face ao que antecede e nos termos da alínea a) do 

n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto o seguinte: 

a) Aprovar o presente Relatório, incluindo as recomendações dele constantes.  

b) Ordenar que o Relatório seja remetido: 

 Aos atuais Presidentes da Assembleia e da Câmara Municipal de Oeiras; 

 Ao atual liquidatário da SATU-Oeiras, EM, SA; 

 À Ministra de Estado e das Finanças; 

 Ao Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional; 

 Ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional; 

 Ao Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações; 

 Ao Banco de Portugal; 

 À Inspeção Geral de Finanças; 

 À Direção-Geral do Orçamento; 

 À Direção-Geral das Autarquias Locais 

 Aos responsáveis ouvidos no âmbito do contraditório. 

c) Determinar que o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras e o liquidatário da Satu-Oeiras, 

EM informem este Tribunal, no prazo de 180 dias, da sequência dada às recomendações ora 

formuladas, podendo o Tribunal, se assim o entender, convocar os responsáveis para prestar 

esclarecimentos nos termos do artigo 78º, n.º 4, alíneas b) e e), artigo 66º, n.º 1, alíneas c) e 

d) e artigo 87º, n.º 4, al. a) da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na redação dada pela Lei n.º 

48/2006, de 29 de agosto; 
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d) Determinar a remessa deste Relatório ao Procurador-Geral Adjunto neste Tribunal, nos 

termos do disposto no n.º 4 do artigo 29.º e n.º 1 do artigo 57.º da Lei n.º 98/97, de 26 de 

agosto; 

e) Determinar após notificação nos termos das alíneas anteriores, proceder à respetiva 

divulgação via Internet no sítio do Tribunal de Contas; 

f) São devidos emolumentos conforme consta do título V. 
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Despacho Judicial 

Auditoria Orientada à Sustentabilidade Financeira da SATU – Sistema Automático 

de Transporte Urbano de Oeiras, E.M., S.A. 

1. Por Despacho Judicial de Contraditório de 2 de fevereiro de 2015, foi determinado ao 

Presidente da Câmara Municipal de Oeiras que informasse sobre a sequência da 

reclamação administrativa do Despacho n.º 193/14/MEF, de 29 de agosto, da Senhora 

Ministra de Estado e das Finanças, exarado sobre a Informação n.º 953/2014, de 14 de 

julho, da Inspeção-Geral de Finanças (cfr. ponto 17 do referido Despacho Judicial), tendo-

lhe sido concedido, para o efeito, prazo de resposta até ao passado dia 6 de março. 

2. O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, apesar de ter exercido o direito ao 

contraditório, através de comunicação recebida a 6 de março, não deu cumprimento à 

determinação acima referida. 

3. Considerando que: 

a) Sobre a reclamação em causa, foi também citada a Senhora Ministra de Estado e 

das Finanças; 

b) Os esclarecimentos prestados pela referida responsável serão tidos em 

consideração no âmbito do relatório de auditoria; 

c) Importa assegurar que o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras seja ouvido 

igualmente sobre a matéria em questão; 

Fixo o próximo dia 27 de março como prazo limite para que o Presidente da Câmara 

Municipal de Oeiras preste as informações em falta.  

4. O ofício de citação em execução do presente Despacho Judicial será subscrito pela Senhora 

Auditora Coordenadora do Departamento de Auditoria VIII, Dra. Ana Bento. 

Lisboa, 12 de março de 2015 

                O Juiz Relator, 

 

           Conselheiro Ernesto Cunha 
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 Identificação dos Membros do Conselho de Administração da SATU-Oeiras, E.M., 
S.A. 2001-2013  

  

Quadriénio: 2001-2004  

Eleição dos Corpos Sociais: Ata da AG n.º 1 de 2001-10-31  
DR. ISALTINO AFONSO MORAIS  PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

DR. MANUEL FERREIRA  ADMINISTRADOR  

ENG.º ANTÓNIO MANUEL PIRES CARRETO  ADMINISTRADOR  

Alteração dos Corpos Sociais: Ata da AG n.º 4 de 2002-05-27  
ENG.ª MARIA DE FÁTIMA DO ROSÁRIO ALVES DE  
AZAMBUJA FONSECA DE ALMEIDA AZEVEDO  PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

ENG.º ANTÓNIO MANUEL PIRES CARRETO  ADMINISTRADOR  

ENG.ª HELENA MARIA NIZA GALHARDAS MESSIAS  ADMINISTRADOR  

  

Quadriénio: 2005-2008  

Eleição dos Corpos Sociais: Ata da AG n.º 13 de 2005-12-28  
ENG.ª MARIA DE FÁTIMA DO ROSÁRIO ALVES DE  
AZAMBUJA FONSECA DE ALMEIDA AZEVEDO  PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

ENG.º ANTÓNIO MANUEL PIRES CARRETO  ADMINISTRADOR  

ENG.ª HELENA MARIA NIZA GALHARDAS MESSIAS  ADMINISTRADOR  

Alteração dos Corpos Sociais: Ata da AG n.º 17 de 2007-03-29  
ENG.º MIGUEL DA SILVA CAVACO FERREIRA DA  
COSTA  PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

ENG.ª MARIA DE FÁTIMA DO ROSÁRIO ALVES DE  
AZAMBUJA FONSECA DE ALMEIDA AZEVEDO  ADMINISTRADOR  

ENG.ª HELENA MARIA NIZA GALHARDAS MESSIAS  ADMINISTRADOR  

  

Triénio: 2009-2011  

Eleição dos Corpos Sociais: Ata da AG n.º 26 de 2009-12-21  
ENG.º MIGUEL DA SILVA CAVACO FERREIRA DA COSTA  PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

ENG.ª MARIA DE FÁTIMA DO ROSÁRIO ALVES DE  
AZAMBUJA FONSECA DE ALMEIDA AZEVEDO  ADMINISTRADOR  

ENG.ª HELENA MARIA NIZA GALHARDAS MESSIAS  ADMINISTRADOR  

  

    
Triénio: 2012-2014  

Eleição dos Corpos Sociais: Ata da AG n.º 32 de 2012-05-16  
ENG.º MIGUEL DA SILVA CAVACO FERREIRA DA COSTA  PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

DRA. MARIA DE LURDES CARVALHO VAZ  ADMINISTRADORA  

ENG.º VASCO MANUEL MACIEIRA DURÃO  ADMINISTRADOR  
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Presidentes da Câmara Municipal de Oeiras entre 01.01.2000 e 31.12.2012  

 

01/01/2000 a 31/12/2000  

01/01/2001 a 31/12/2001  

01/01/2002 a 05/04/2002  

Isaltino Afonso Morais  
26/10/2005 a 31/12/2005  

01/01/2006 a 31/12/2006  

01/01/2007 a 31/12/2007  

01/01/2008 a 31/12/2008  

01/01/2009 a 31/12/2009  

01/01/2010 a 31/12/2010  

01/01/2011 a 31/12/2011  

01/01/2012 a 31/12/2012  

Teresa Pais Zambujo  

06/04/2002 a 31/12/2002  

01/01/2003 a 31/12/2003  

01/01/2004 a 31/12/2004  

01/01/2005 a 25/10/2005  
  

    
  

  

 

 

Presidente  Período de Responsabilidade  
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Responsáveis da Câmara Municipal de Oeiras no período de 01.01.2000 a 31.12.2012  

  

  

2000  

Responsáveis  
Situação na 

entidade  
Período de Responsabilidade  

 Isaltino Afonso Morais  Presidente  01/01/2000 a 31/12/2000  

 

 José Eduardo Leitão Costa  Vereador  01/01/2000 a 31/12/2000  

Teresa Pais Zambujo  Vereadora  01/01/2000 a 31/12/2000  

Emanuel Silva Martins  Vereador  01/01/2000 a 31/12/2000  

Maria Manuela Costa Augusto  Vereadora  01/01/2000 a 31/12/2000  

José Arménio Lopes Neno  Vereador  01/01/2000 a 31/12/2000  

Jorge Manuel Bicó Costa  Vereador  01/01/2000 a 31/12/2000  

José Eugénio M. Tavares Salgado  Vereador  01/01/2000 a 31/12/2000  

Luis Filipe Martins Pires  Vereador  01/01/2000 a 31/12/2000  

Arnaldo António Pereira  Vereador  01/01/2000 a 31/12/2000  

José David Justino  Vereador  01/01/2000 a 31/12/2000  
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Teresa Pais Zambujo  Vereadora  01/01/2001 a 31/12/2001  

Emanuel Silva Martins  Vereador  01/01/2001 a 31/12/2001  

Maria Manuela Costa Augusto  Vereadora  01/01/2001 a 31/12/2001  

José Arménio Lopes Neno  Vereador  01/01/2001 a 31/12/2001  

Jorge Manuel Bicó Costa  Vereador  01/01/2001 a 31/12/2001  

José Eugénio M. Tavares Salgado  Vereador  01/01/2001 a 31/12/2001  

Luis Filipe Martins Pires  Vereador  01/01/2001 a 31/12/2001  

Arnaldo António Pereira  Vereador  01/01/2001 a 31/12/2001  

José David Justino  Vereador  01/01/2001 a 31/12/2001  

Alberto João Pereira Martins Luz  Vereador  17/04/2001  

Rui Manuel Marques Sousa Soeiro  Vereador  11/01/2001  

Ana Isabel Beca Dias da Costa  Vereador  11/01/2001  
  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001   

Responsáveis  
Situação na  

entidade  Período de Responsabilidade  

Isaltino Afonso Morais  Presidente  01 /01/2001 a 31/12/2001  

José Eduardo Leitão Costa  Vereador  /01/2001 a 31/12/2001  01 
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Teresa Pais Zambujo  Vereadora  01/01/2002 a 31/12/2002  

Emanuel Silva Martins  Vereador  01/01/2002 a 31/12/2002  

Maria Manuela Costa Augusto  Vereadora  01/01/2002 a 31/12/2002  

José Arménio Lopes Neno  Vereador  01/01/2002 a 31/12/2002  

Jorge Manuel Bicó Costa  Vereador  01/01/2002 a 31/12/2002  

José Eugénio M. Tavares Salgado  Vereador  01/01/2002 a 31/12/2002  

Luis Filipe Martins Pires  Vereador  01/01/2002 a 31/12/2002  

Arnaldo António Pereira  Vereador  01/01/2002 a 31/12/2002  

José Ferreira Matos  Vereador  11/01/2002 a 17/01/2002  
  

    
  

  

 

 

 

 

 

 

2002   

Responsáveis  
Situação na  

entidade  Período de Responsabilidade  

Isaltino Afonso Morais  Presidente  01 /01/2002 a 31/12/2002  

José Eduardo Leitão Costa  Vereador  /01/2002 a 31/12/2002  01 
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Maria Manuela Costa Augusto  Vereadora  01/01/2003 a 31/12/2003  

José Arménio Lopes Neno  Vereador  01/01/2003 a 31/12/2003  

Luis Filipe Martins Pires  Vereador  01/01/2003 a 31/12/2003  

Arnaldo António Pereira  Vereador  01/01/2003 a 31/12/2003  

José Eduardo Leitão Costa  Vereador  01/01/2003 a 31/12/2003  

José Ferreira Matos  Vereador  01/01/2003 a 31/12/2003  

Rui Manuel Marques Sousa Soeiro  Vereador  01/01/2003 a 31/12/2003  

Ana Isabel Beca Dias da Costa  Vereadora  01/01/2003 a 31/12/2003  

Jorge Manuel Barreto Xavier  Vereador  01/01/2003 a 31/12/2003  

Alberto João Pereira Martins Luz  Vereador  01/01/2003 a 31/12/2003  
  

    
  

  

 

 

 

 

 

 

2003   

Responsáveis  
Situação na  

entidade  Período de Responsabilidade  

Teresa Maria Silva Zambujo  Presidente  01 /01/2003 a 31/12/2003  

Emanuel Silva Martins  Vereador  /01/2003 a 31/12/2003  01 
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Maria Manuela Costa Augusto  Vereadora  01/01/2004 a 31/12/2004  

José Arménio Lopes Neno  Vereador  01/01/2004 a 31/12/2004  

Luis Filipe Martins Pires  Vereador  01/01/2004 a 31/12/2004  

Arnaldo António Pereira  Vereador  01/01/2004 a 31/12/2004  

José Eduardo Leitão Costa  Vereador  01/01/2004 a 31/12/2004  

José Ferreira Matos  Vereador  01/01/2004 a 31/12/2004  

Rui Manuel Marques Sousa Soeiro  Vereador  01/01/2004 a 31/12/2004  

Ana Isabel Beca Dias da Costa  Vereadora  01/01/2004 a 31/12/2004  

Jorge Manuel Barreto Xavier  Vereador  01/01/2004 a 31/12/2004  
  

    
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2004   

Responsáveis  
Situação na  

entidade  
Período de Responsabilidade  

Teresa Maria Silva Zambujo  Presidente  01 /01/2004 a 31/12/2004  

Emanuel Silva Martins  Vereador  /01/2004 a 31/12/2004  01 



   

Tribunal de Contas  

  

  

2005  

 

 Presidente  01/01/2005 a 25/10/2005  
Teresa Maria Silva Zambujo  

 Vereadora  26/10/2005 a 31/12/2005  

 

 Isaltino Afonso Morais  Presidente  26/10/2005 a 31/12/2005  

Emanuel Silva Martins  Vereador  01/01/2005 a 31/12/2005  

Maria Manuela Costa Augusto  Vereadora  01/01/2005 a 25/10/2005  

José Arménio Lopes Neno  Vereador  01/01/2005 a 30/04/2005  

Luis Filipe Martins Pires  Vereador  01/01/2005 a 25/10/2005  

Arnaldo António Pereira  Vereador  01/01/2005 a 25/10/2005  

José Eduardo Leitão Costa  Vereador  01/01/2005 a 31/12/2005  

José Ferreira Matos  Vereador  01/01/2005 a 25/10/2005  

Rui Manuel Marques Sousa Soeiro  Vereador  01/01/2005 a 31/12/2005  

Ana Isabel Beca Dias da Costa  Vereadora  01/01/2005 a 25/10/2005  

Jorge Manuel Barreto Xavier  Vereador  01/11/2005 a 25/10/2005  

Maria Madalena Pereira Silva Castro  Vereadora  26/10/2005 a 31/12/2005  

Paulo César Sanches Casinhas Silva Vistas  Vereador  26/10/2005 a 31/12/2005  

Elisabete Maria Oliveira Rodrigues Oliveira  Vereadora  26/10/2005 a 31/12/2005  

Pedro Miguel Anjos Simões  Vereador  26/10/2005 a 31/12/2005  

Carlos Alberto Monteiro Rodrigues Oliveira  Vereador  26/10/2005 a 31/12/2005  

Amílcar José Campos  Vereador  26/10/2005 a 31/12/2005  
  

    
  

  

Responsáveis  
Situação na  

entidade  Período de Responsabilidade  
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Maria Madalena Castro  Vereadora  01/01/2006 a 31/12/2006  

Elisabete Maria Oliveira  Vereadora  01/01/2006 a 31/12/2006  

Teresa Maria Silva Zambujo  Vereadora  01/01/2006 a 31/12/2006  

José Eduardo Costa  Vereador  01/01/2006 a 31/12/2006  

Rui Manuel Marques Soeiro  Vereador  01/01/2006 a 31/12/2006  

Pedro Miguel Anjos Simões  Vereador  01/01/2006 a 31/12/2006  

Emanuel Silva Martins  Vereador  01/01/2006 a 31/12/2006  

Carlos Alberto Monteiro Oliveira  Vereador  01/01/2006 a 31/12/2006  

Amílcar José Campos  Vereador  01/01/2006 a 31/12/2006  

Alexandra Nunes Tavares de moura  Vereadora  03/05/2006 a 31/12/2006  

Jorge Barreto Xavier  Vereador  01/11/2006 a 31/11/2006  
  

  

    
  

  

 

 

 

 

 

 

 

2006   

Responsáveis  
Situação na  

entidade  Período de Responsabilidade  

Isaltino Afonso Morais  Presidente  01 /01/2006 a 31/12/2006  

Paulo César Vistas  Vice-Presidente  /01/2006 a 31/12/2006  01 
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Maria Madalena Castro  Vereadora  01/01/2007 a 31/12/2007  

Elisabete Maria Oliveira  Vereadora  01/01/2007 a 31/12/2007  

Teresa Maria Silva Zambujo  Vereadora  01/01/2007 a 31/12/2007  

José Eduardo Costa  Vereador  01/01/2007 a 31/12/2007  

Rui Manuel Marques Soeiro  Vereador  01/01/2007 a 31/12/2007  

Pedro Miguel Anjos Simões  Vereador  01/01/2007 a 31/12/2007  

Emanuel Silva Martins  Vereador  01/01/2007 a 31/12/2007  

Carlos Alberto Monteiro Oliveira  Vereador  01/01/2007 a 31/12/2007  

Amílcar José Campos  Vereador  01/01/2007 a 31/12/2007  

Jorge Barreto Xavier  Vereador  01/01/2007 a 31/12/2007  

José Ferreira Matos  Vereador  01/01/2007 a 31/12/2007  
  

 

 

 

 

  

    
  

2007   

Responsáveis  Situação na  
entidade  Período de Responsabilidade  

Isaltino Afonso Morais  Presidente  01 /01/2007 a 31/12/2007  

Paulo César Vistas  Vice-Presidente  /01/2007 a 31/12/2007  01 
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Maria Madalena Castro  Vereadora  01/01/2008 a 31/12/2008  

Elisabete Maria Oliveira  Vereadora  01/01/2008 a 31/12/2008  

Teresa Maria Silva Zambujo  Vereadora  01/01/2008 a 31/12/2008  

José Eduardo Costa  Vereador  01/01/2008 a 31/12/2008  

Rui Manuel Marques Soeiro  Vereador  01/01/2008 a 31/12/2008  

Pedro Miguel Anjos Simões  Vereador  01/01/2008 a 31/12/2008  

Emanuel Silva Martins  Vereador  01/01/2008 a 31/12/2008  

Carlos Alberto Monteiro Oliveira  Vereador  01/01/2008 a 31/12/2008  

Amílcar José Campos  Vereador  01/01/2008 a 31/12/2008  

Jorge Barreto Xavier  Vereador  01/01/2008 a 31/12/2008  

José Ferreira Matos  Vereador  01/01/2008 a 31/12/2008  
    
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2008   

Responsáveis  Situação na  
entidade  

Período de Responsabilidade  

Isaltino Afonso Morais  Presidente  /01/2008 a 31/12/2008  01 

Paulo César Vistas  Vice-Presidente  01 /01/2008 a 31/12/2008  
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Maria Madalena Castro  Vereadora  01/01/2009 a 31/12/2009  

Elisabete Maria Oliveira  Vereadora  01/01/2009 a 31/12/2009  

António Ricardo Costa Barros  Vereador  03/11/2009 a 31/12/2009  

Teresa Maria Silva Zambujo  Vereadora  01/01/2009 a 29/10/2009  

José Eduardo Costa  Vereador  01/01/2009 a 31/12/2009  

Rui Manuel Marques Soeiro  Vereador  01/01/2009 a 29/10/2009  

Pedro Miguel Anjos Simões  Vereador  01/01/2009 a 29/10/2009  

Emanuel Silva Martins  Vereador  01/01/2009 a 29/10/2009  

Carlos Alberto Monteiro Oliveira  Vereador  01/01/2009 a 31/12/2009  

Amílcar José Campos  Vereador  01/01/2009 a 31/12/2009  

Luísa Maria Gentil Carrilho  Vereadora  29/10/2009 a 31/12/2009  

Isabel Maria Vasconcelos Salgado  Vereadora  29/10/2009 a 31/12/2009  

Ricardo Lino Rodrigues  Vereador  30/10/2009 a 31/12/2009  
    
  

  

 

 

 

 

 

2009   

Responsáveis  Situação na  
entidade  Período de Responsabilidade  

Isaltino Afonso Morais  Presidente  01 /01/2009 a 31/12/2009  

Paulo César Vistas  Vice-Presidente  /01/2009 a 31/12/2009  01 
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Maria Madalena Castro  Vereadora  01/01/2010 a 31/12/2010  

Elisabete Maria Oliveira  Vereadora  01/01/2010 a 31/12/2010  

António Ricardo Costa Barros  Vereador  01/01/2010 a 31/12/2010  

Carlos Alberto Monteiro Oliveira  Vereador  01/01/2010 a 31/12/2010  

Amílcar José Campos  Vereador  01/01/2010 a 31/12/2010  

Luísa Maria Gentil Carrilho  Vereadora  01/01/2010 a 31/12/2010  

Anabela Damásio Caetano Pedroso  Vereadora  01/01/2010 a 31/12/2010  

Ricardo Lino Rodrigues  Vereador  01/03/2010 a 31/12/2010  

Ricardo Júlio Jesus Pinho  Vereador  01/04/2010 a 31/12/2010  
    
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010 

Responsáveis  Situação na  
entidade  Período de Responsabilidade  

Isaltino Afonso Morais  Presidente  01 /01/2010 a 31/12/2010  

Paulo César Vistas  Vice-Presidente  /01/2010 a 31/12/2010  01 
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Maria Madalena Castro  Vereadora  01/01/2011 a 31/12/2011  

Elisabete Maria Oliveira  Vereadora  01/01/2011 a 31/12/2011  

António Ricardo Costa Barros  Vereador  01/01/2011 a 31/12/2011  

Jorge Manuel Quintela Jacob  

(em substituição)  Vereador  01/01/2011 a 31/12/2011  

Fernando Gabriel Dias Curto  

(em substituição)  Vereador  01/01/2011 a 31/12/2011  

Francisco Carreiro Nunes  

(em substituição)  Vereador  01/01/2011 a 31/12/2011  

Marcos de Cunha Lorene Perestrello de  
Vasconcellos  Vereador  01/01/2011 a 31/12/2011  

Carlos Alberto Monteiro Oliveira  Vereador  01/01/2011 a 01/10/2011  

Amílcar José Campos  Vereador  01/01/2011 a 31/12/2011  

Luísa Maria Gentil Carrilho  Vereadora  01/01/2011 a 31/12/2011  

Anabela Damásio Caetano Pedroso  Vereadora  01/01/2011 a 31/12/2011  

Ricardo Lino Rodrigues  Vereador  01/03/2011 a 31/12/2011  

Ricardo Júlio Jesus Pinho  Vereador  01/04/2011 a 31/12/2011  
    
  

 

  2011 

Responsáveis  Situação na  
entidade  Período de Responsabilidade  

Isaltino Afonso Morais  Presidente  01 /01/2011 a 31/12/2011  

Paulo César Vistas  Vice-Presidente  /01/2011 a 31/12/2011  01 
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Maria Madalena Castro  Vereadora  01/01/2012 a 31/12/2012  

Elisabete Maria Oliveira  Vereadora  01/01/2012 a 31/12/2012  

António Ricardo Costa Barros  Vereador  01/01/2012 a 31/12/2012  

Jorge Manuel Quintela Jacob  

(em substituição)  Vereador  01/01/2012 a 31/12/2012  

Fernando Gabriel Dias Curto  

(em substituição)  Vereador  01/01/2012 a 31/12/2012  

Ana Filipa Laborinho da Fonseca  

(em substituição)  Vereadora  01/01/2012 a 31/12/2012  
  

  

  2012 

Responsáveis  Situação na  
entidade  Período de Responsabilidade  

Isaltino Afonso Morais  Presidente  01 /01/2012 a 31/12/2012  

Paulo César Vistas  Vice-Presidente  /01/2012 a 31/12/2012  01 
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PROCESSO DE ESCOLHA DO PARCEIRO PRIVADO  

[A escolha do parceiro privado gizada pelo Município de Oeiras não obedeceu a um processo equitativo e 

concorrencial]  

1. Constatámos pela descrição dos antecedentes à criação da SATU-Oeiras, nomeadamente 

documentos de suporte à decisão de constituição da empresa e demais instrumentos 

jurídicos que conformam a relação societária, vertidos, designadamente no protocolo de 

acordo preliminar, acordos parassociais e contrato de sociedade que, no essencial, estamos 

perante uma parceria que envolveu o estudo, desenvolvimento, instalação e exploração de 

um sistema de transporte automático no concelho de Oeiras.   

2. A concretização deste envolvimento traduziu-se na constituição de uma empresa pública 

de capitais mistos, por via da qual as partes, pública e privada, se obrigaram a prestar 

diferentes contributos assentes num princípio de colaboração recíproca tendentes à 

satisfação de necessidades de interesse geral.  

3. Recorde-se que, em reunião ordinária de 23.02.2000, o presidente da CMO apresentou 

uma proposta de acordo preliminar, nos termos da qual se refere que na sequência de 

“(…) contactos preliminares entende-se que existem agora condições específicas para concretizar uma 

parceria entre a Câmara Municipal de Oeiras e a Teixeira Duarte, Sociedade Anónima visando estudar 

e levar à prática um projeto relativo a um Sistema Automático de Transporte Urbano no Concelho 

(…)”1.  

4. O acordo, aprovado pelo órgão executivo municipal, em 08.03.2000, foi celebrado pelo 

MO e a TD, em 07.04.2000, estabeleceu os princípios gerais de cooperação que, em 

síntese, envolviam a criação de uma sociedade de capitais mistos, a constituição de uma 

comissão técnica de coordenação composta por membros das duas entidades, e a  

                                                  
1 
   Contactos estes que terão surgido na sequência de uma deslocação do presidente da CMO à cidade de Sydney,  

 Austrália, onde existia à data um monorail de cariz turístico, entretanto encerrado pelas autoridades estaduais de 
Sydney, determinado pelos elevados custos de reabilitação, falta de integração na restante rede de transportes 
públicos e a pouca utilização pela comunidade local. Para maiores desenvolvimentos vd. 
http://monorail.com.au/media-filming/media-releases/  ou 
http://www.telegraph.com.uk/travelnews/9001781/Sydneymonorail-set-to-be-torn-down.html .  

http://monorail.com.au/media-filming/media-releases/
http://monorail.com.au/media-filming/media-releases/
http://www.telegraph.com.uk/travelnews/9001781/Sydney-monorail-set-to-be-torn-down.html
http://www.telegraph.com.uk/travelnews/9001781/Sydney-monorail-set-to-be-torn-down.html
http://www.telegraph.com.uk/travelnews/9001781/Sydney-monorail-set-to-be-torn-down.html
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realização de estudos técnicos e económico-financeiros por parte da TD, com vista à 

concretização do projeto.  

5. Posteriormente, em reunião extraordinária realizada em 07.02.2001, foi aprovado um 

projeto de acordo parassocial preliminar e um projeto de estatutos da empresa municipal, 

onde se estabelece que “(…) para além da associação de interesses da sociedade Teixeira Duarte, 

Sociedade Anónima, confirmado pelo protocolo que a Câmara aprovou (…) obteve-se ainda o 

envolvimento direto no modelo institucional da Otis-Elevadores, Limitada, com o garantido apoio da 

casamãe, através da POMA-Otis, assegurando-se através desta nova parceria o fornecimento em condições 

vantajosas de material circulante para o sistema (…)”.   

6. Por se terem suscitado dúvidas em sede de discussão camarária, a CMO solicitou um 

parecer jurídico sobre a escolha da TD e da Otis-Elevadores, Lda., como parceiras na 

constituição da referida empresa, sem procedimento concursal prévio.  

7. O parecer, emitido em 12.07.2001, estribou-se na norma contida na al. d) do n.º 1 do 

artigo 86º do DL n.º 197/99, de 8.06 1 , ex vi artigo 183º do CPA, para, em síntese, 

fundamentar a desnecessidade de recurso a procedimento concursal prévio para seleção 

do parceiro privado, na existência de condições subjetivas únicas da TD, que a tornavam à 

partida a única cocontratante possível para o MO, assentes no facto de esta sociedade ser 

proprietária de uma parcela de terreno que seria intersetada pelo SATU, condições essas 

que não se verificariam relativamente à OTIS-Elevadores, Lda., desaconselhando, por 

isso, a associação direta desta última na constituição da parceria.  

8. Com base nas conclusões do parecer, a CMO aprovou uma proposta reformulada do 

acordo parassocial preliminar 2 , formalizada pelo MO e a TD, em 09.08.2001, que 

densificou os termos e as condições da sociedade a constituir, dando lugar, em 23.09.2001, 

à celebração da escritura pública do contrato de sociedade3, após realização de audição 

                                                 
1 Diploma que aprovou o regime da realização de despesas públicas com locação e aquisição de bens e serviços, 

bem como a contratação pública relativa à locação de bens móveis e de serviços, em vigor à data dos factos, e 
que foi posteriormente revogado pelo Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29.01. O preceito contido na al. d) do n.º 1 do artigo 86º, dispõe sobre as situações em que é admissível o 
recurso ao ajuste direto, independentemente do valor, quando “(…) por motivos de aptidão técnica ou artística ou 

relativos à proteção de direitos exclusivos ou de direitos de autor, a locação ou o fornecimento dos bens ou serviços apenas possa ser 

executado por um locador ou fornecedor determinado”.  
2 Aprovada nas reuniões da CMO de 16.07.2001 e 18.07.2001.   

3  Autorizada por deliberação da assembleia municipal de Oeiras, de 23.07.2001, que aprovou as propostas 
aprovadas pela CMO de 16.07.2001 e 18.07.2001.    
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pública dos estudos relativos à implementação da 1ª e 2ª fases do projeto SATU4, surgindo 

deste modo a SATU-Oeiras, Sistema Automático de Transporte Urbano, EM, empresa 

municipal cujo objeto social tem por escopo o “(…) exercício de atividades relativas ao estudo, 

concepção e projetos, ao desenvolvimento, à construção e instalação de um sistema de transporte urbano no 

concelho de Lisboa e, ainda, à implantação, gestão e exploração desse sistema”5, atual SATU-Oeiras, 

EM, SA.   

9. Compulsada a factualidade subjacente à constituição da empresa, importa verificar se 

processo de escolha da TD, como parceira do MO no projeto SATU, foi conforme ao 

estabelecido no ordenamento jurídico nacional e europeu em vigor à data dos factos.  

10. Recorde-se que a SATU-Oeiras é uma empresa de capitais maioritariamente públicos, 

sendo que o contrato que lhe subjaz e a formaliza foi precedido de contactos informais 

estabelecidos entre o MO e a TD, formalizados no protocolo de acordo preliminar e no 

acordo parassocial preliminar que estabeleceram os termos e as condições de colaboração 

recíproca entre os parceiros no negócio, sendo a SATU-Oeiras o veículo institucional 

criado para o efeito.  

11. No essencial, o negócio que o MO pretendeu executar tinha um objetivo que se traduzia 

na conceção, construção e exploração de um sistema de transporte municipal, mediante o 

envolvimento de parceiros privados, beneficiando através do envolvimento destes das 

capacidades técnicas e do financiamento concedido ao projeto através de prestações 

acessórias.  

12. Atento o modo de constituição da empresa, os fundamentos que conduziram à sua 

criação, os fins por si prosseguidos, o modelo de financiamento e de remuneração das 

entidades participantes, é indubitável que a mesma se integra, concetual e faticamente, no 

conceito de parceria público-privada (PPP), conceito que se ajusta, em termos amplos, a 

todos os modos de associação duradoura entre o setor público e o setor privado, em 

ordem ao desenvolvimento de uma atividade ou à construção e exploração de um bem 

público, e abrange, quer as relações de base contratual (PPP de base contratual), quer as 

relações de base associativa (PPP de base associativa)6.  

                                                 
4 Vd. com maiores desenvolvimentos o Ponto 5 do presente relato – enquadramento.  

5 Cfr. Artigo 4º dos estatutos da SATU-Oeiras, EM, SA.  

6 Vd. neste sentido, Pedro Siza Vieira, “Estudos de Contratação Pública”, Vol. I, Coimbra Editora, Coimbra, 
2010, ou Pedro Gonçalves, “Entidades Privadas com Poderes Públicos”, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 328, a 
anota as PPP como “qualquer forma de cooperação entre actores públicos e privados para realização de determinados objectivos  
(…) o parcerio público participa para cumprir as suas missões de interesse público e o parceiro privado para obter lucros.”   
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13. E podemos, ainda, socorrermo-nos da noção presente no Livro Verde sobre as Parcerias 

Público-Privadas7, que atenta a “(…) todas as formas de cooperação entre as autoridades públicas e 

as empresas, tendo por objetivo assegurar o financiamento, a construção, a renovação, a gestão ou a 

manutenção de uma infraestrutura ou a prestação de um serviço”, nestas se englobando as PPP 

institucionalizadas (PPPI), que “implicam a criação de uma entidade detida conjuntamente pelo 

parceiro público e o parceiro privado”.  

14. Inserindo-se esta parceria a nível municipal, relembre-se que, à data da constituição da 

mesma, não havia direito legislado nacional sobre a matéria8. O facto, porém, de não 

haver procedimento, direito legislado nacional sobre as PPP municipais, tal não significa 

que na sua constituição e funcionamento não haja direito aplicável. Com efeito, 

constituindo-se estas para assegurar, em regra, com o envolvimento de parceiros privados, 

o que tradicionalmente resultaria em contratos de empreitadas de obras públicas, de 

fornecimento de bens e serviços, de conceção de obras públicas ou de serviços e de 

recurso ao crédito, então subordinar-se-ão ao que legalmente se dispunha relativamente a 

estes, com as devidas adaptações ao processo de constituição da empresa de capitais 

mistos, no respeito pelos princípios e normas aplicáveis em matéria de contratação pública 

e do procedimento administrativo9 e nos instrumentos de direito da união europeia10.   

15. Tal asserção tem sido amplamente confirmada pela jurisprudência comunitária 11 , bem 

como pela Comissão Europeia nas diversas comunicações que emitiu sobre o tema13, ao 

                                                 
7  COM(2004) 327 final, Bruxelas, 30.04.2004.  
8  Diversamente da anterior Lei n.º 53-F/2006, de 29.12 (RJSEL) e da atual Lei n.º 50/2012, de 31.08 (LAEL), que 
dispõem sobre a contratação e escolha do parceiro privado, a Lei n.º 58/98, de 18.08, não estabelecia regras neste 
sentido.   

Com a aprovação do DL n.º 86/2003, de 27.06, alterado pelo DL n.º 141/2006, de 27.07, e revogado pelo DL 
n.º 111/2012, de 23.05, foi aprovado o regime que definia as normas especiais aplicáveis às PPP, porém, os 
municípios encontravam-se fora do âmbito de aplicação subjetivo do diploma, sem prejuízo do disposto no 
artigo 14º do RJSEL.   

9  Cf. neste sentido, o acórdão n.º 23/2012, de 27.11, 1ª Secção/PL, do Tribunal de Contas.  
10  Nomeadamente nos princípios e regras do Tratado em matéria de liberdade de estabelecimento e livre prestação 
de serviços (atuais artigos 49º e 56º do TFUE). Entre estes princípios incluem-se os da transparência, da igualdade 
de tratamento, da proporcionalidade e reconhecimento mútuo.  
11  Vd. entre outros, com interesse para a questão, o acórdão Teckal de 18.11.1999, processo n.º C-107/98, o 
acórdão Telaustria, processo n.º 324-C/1998, e o acórdão Stadt Halle, processo n.º C-26/03, de 11.01.2005.  13 

  Nomeadamente, a “Comunicação Interpretativa da Comissão sobre as Concessões em Direito Comunitário” 
(2000/C 121/02), a “Comunicação Interpretativa da Comissão sobre o direito comunitário aplicável à 
adjudicação de contratos não abrangidos, ou apenas parcialmente, pelas diretivas comunitárias relativas aos 
contratos públicos” (2006/C 179/02), a “Comunicação Interpretativa da Comissão sobre a aplicação do direito 
comunitário em matéria de contratos públicos e de concessões às parcerias público-privadas institucionalizadas 
(PPPI)” (2008/C 91/02), o “Livro Verdade sobre as parcerias público-privadas e o direito comunitário em 
matéria de contratos públicos e concessões” (COM(2004) 327 final), ou o “Livro Verde sobre os serviços de 
interesse geral” (COM(2003) 270 final).   
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afirmar que, ainda que não sejam diretamente aplicáveis as normas das diretivas 

comunitárias, o respeito pelos princípios gerais do Tratado implica uma obrigação de 

transparência a cargo da entidade pública adjudicante de modo a garantir, a favor de todos 

os potenciais concorrentes, um grau de publicidade adequado para garantir a abertura à 

concorrência, e o controlo da imparcialidade nos processos de adjudicação12.  

16. Na verdade, aliás, estes princípios encontravam-se, à data, acolhidos na lei nacional, 

mormente nas disposições constantes dos artigos 8º a 15º do DL n.º 197/99, de 8 de 

junho13.  

17. O que importa sobretudo analisar é se o processo de constituição da sociedade de capitais 

mistos foi equitativo, transparente e concorrencial.   

18. Bem andou neste sentido, o douto parecer supramencionado, ao assinalar que na 

celebração do contrato de constituição de uma sociedade municipal de capitais 

maioritariamente públicos, o co-contratante deve ser escolhido através de um 

procedimento concorrencial.  

19. Todavia, não acompanhamos as conclusões do mesmo, quando, reportando-se ao caso 

concreto, considera que o MO podia escolher a sociedade TD como parceira na 

constituição da empresa por esta dispor de condições subjetivas únicas que justificavam, à 

partida, a dispensa de procedimento concorrencial prévio, alicerçada na al. d) do n.º 1 do 

artigo 86º do DL n.º 197/99, de 8.06, em virtude de esta ser proprietária do terreno 

intersectado pelo traçado do SATU apto a corresponder aos objetivos estratégicos dos 

artigo 18º e 46º do Regulamento de PDM de Oeiras.  

20. Com efeito, é certo que não existindo regulamentação específica aplicável à criação de 

PPPI, a aplicação das normas contidas no DL n.º 197/99, de 8.06, teria de ser feita com as 

devidas adaptações em função das especificidades do caso concreto, porém, afigura-senos 

manifestamente excessivo o entendimento de que o património imobiliário do parceiro 

privado permitia sustentar a exclusão de auscultação de potenciais concorrentes 

interessados na parceria em causa.  

                                                 
12 Vd. Neste sentido, Cláudia Viana, “A Jurisprudência “Principialista” do Tribunal de Justiça da União Europeia Relativa à 

Contratação Pública”, in “Direito da União Europeia e Transnacionalidade”, Coordenação de Alessandra Silveira, Ed. 
Quid Juris Sociedade Editoria, 2010, paginas 63 a 83.  

13 Secção II, relativa aos princípios da formação e execução dos contratos de locação e aquisição de bens e serviços. 
Especificamente, o princípio da legalidade e da prossecução do interesse público, da transparência e da 
publicidade, da igualdade, da concorrência, da imparcialidade, da proporcionalidade, da boa-fé, da estabilidade e 
da responsabilidade.   
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21. Vale isto por dizer que a situação subjetiva da TD poderia representar uma vantagem 

comparativa face a potenciais interessados, contudo, não se vislumbra que per si constitua 

fundamento bastante para se considerar excluídos potenciais concorrentes e reunidos os 

pressupostos de dispensa de procedimento concorrencial, fixados na citada al. d) do n.º 1 

do artigo 86º14. Porquanto, porque por um lado, uma tal interpretação levar-nos-ia, por 

mero exercício académico, a legitimar a conclusão de que qualquer proprietário de imóveis 

afetos à construção de equipamentos ou infraestruturas de interesse público seria, à 

partida, o único cocontratante possível para a constituição de uma PPPI por parte da 

Administração, e, por outro, porque parece ignorar que a aquisição por via do direito 

privado plasmado no artigo 11º do Código das Expropriações15, privilegia o processo 

negocial entre interessados, potenciando, no caso concreto, a conjugação de interesses 

entre o proprietário e o MO com vista à instalação de uma infraestrutura da qual também 

seria beneficiário direto, através da construção de uma estação que serviria o 

empreendimento Lagoas Park.  

22. Portanto, em face da factualidade descrita inerente ao processo pré-constitutivo da 

SATUOeiras, consubstanciados nos contactos informais e no protocolo de acordo 

preliminar estabelecido com a sociedade TD, em 07.04.2000, que idealizou os contornos 

da futura sociedade, não resta outra conclusão que não seja a de considerar que a escolha 

do parceiro privado gizada pelo MO não obedeceu a um processo equitativo, transparente 

e concorrencial, que permitisse apurar e colocar em condições de igualdade os eventuais 

interessados na futura PPPI, em homenagem aos princípios gerais da contratação 

administrativa, plasmados no art. 183º do CPA, 8º a 15º do DL n.º 197/99, de 8.06 e aos 

princípios gerais do TFUE, nomeadamente em matéria de liberdade de estabelecimento e 

livre prestação de serviços.  

  
  

                                                 
14 Cf. Neste sentido, entre outros, o acórdão n.º 9/2008, de 15.07, 1ª S/PL (processo n.º 31/2008)  

15 Aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18.09, alterada pelas Leis n.os 13/2002, de 19.02, 4-A/2003, 19.02, 67-A2007, 
de 31.12 e 56/2008, de 4.09.  
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Anexo VI 

Auto de entrega 
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Anexo VII 

Protocolo e acordos parassociais 



































































































































































































































Esta documentação é parte integrante de um dossiê (azul) - Descrição Técnica Pormenorizada do Equipamento/Material Circulante - em suporte papel bastante volumoso e com descrições e especificações técnicas sobre o sistema. Tudo referenciado à Poma-Otis. 
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 Membros do executivo municipal que deliberaram no âmbito da implementação do projeto  

SATU  

  

     Membros do executivo municipal que aprovaram os termos do Protocolo de Acordo Preliminar entre  

o MO e a TD, SA: apresentado na reunião de 23.02.2000 e aprovado em 08.03.2000  

Nome  Voto  

Presentes  S  Abs  N  

Isaltino Afonso Morais  X      

José Eugénio Moutinho Tavares Salgado  X      

José Arménio Lopes Neno  X      

Arnaldo António Pereira  X      

José Eduardo Leitão Pires Costa  X      

Teresa Maria da Silva Pais Zambujo  X      

Luís Filipe Martins Pires  X      

José David Gomes Justino  X      

Maria Manuela Augusto  X      

  

     Membros do executivo municipal que aprovaram, na reunião de executivo camarário de 7.02.2001 a 

seguinte proposta: A) Submeter a audição pública, as primeira e segunda fases do projeto;  

 B) Solicitar à Assembleia Municipal autorização para a constituição da empresa de capitais 

maioritariamente públicos  SATU – Oeiras – Sistema de Transporte Urbano, Empresa Municipal, nos 

termos do Projeto de Estatutos e Acordo Parassocial a celebrar entre o MO, TD, SA E OTIS, Lda; C) Assinar 

o referido Acordo Parassocial;  

D) Solicitar mandato à Assembleia Municipal para celebrar Acordo Parassocial Definitivo  

  

Nome  Voto  

Presentes  S  Abs  N  

Isaltino Afonso Morais  X      

José Eugénio Moutinho Tavares Salgado  X      

José Arménio Lopes Neno  X      

Arnaldo António Pereira    X    

José Eduardo Leitão Pires Costa  X      

Teresa Maria da Silva Pais Zambujo  X      

Luís Filipe Martins Pires    X    

José David Gomes Justino  X      

Maria Manuela Augusto    X    
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Jorge Manuel Bicó da Costa    X    

Emanuel Silva Martins    X    

  

  

     Membros do executivo municipal que aprovaram, na reunião de executivo camarário de 18.07.2001,  

a seguinte proposta:  

A) Aprovação do Relatório de “A álise das opi iões re olhidas e audiê ia pú li a so re o Projeto 

SATU;  

B) Aprovação das alterações ao quadro societário resultante da deliberação camarária de  

07.02.2001 nos termos dos projetos de Estatutos e de Acordo Social Preliminar;  

C) Propor à Assembleia Municipal que autorize a constituição da SATU-Oeiras – Sistema 

Automático de Transporte Urbano, Empresa Municipal.  

  

Nome  Voto  

Presentes  S  Abs  N  

Isaltino Afonso Morais  X      

José Eugénio Moutinho Tavares Salgado  X      

José Arménio Lopes Neno  X      

Arnaldo António Pereira    X    

José Eduardo Leitão Pires Costa  X      

Teresa Maria da Silva Pais Zambujo  X      

Luís Filipe Martins Pires  X      

José David Gomes Justino  X      

Maria Manuela Augusto  X      

Emanuel Silva Martins  X      
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