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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

9 de Novembro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Reprivatização da EDP / Venda Directa de 

Referência 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

44-A/2011 – I Série n.º 214, de 8/11 

(Suplemento) 

Aprova as condições específicas da 

alienação de acções por venda directa no 

âmbito da 8.ª fase do processo de 

reprivatização da EDP - Energias de 

Portugal, S. A. 

Determina a presente Resolução que a 

venda directa de referência (prevista no 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 106-A/2011, 

de 26 de Outubro), tem por objecto um 

máximo de 780 633 782 e um mínimo de 

182 826 886 de acções nominativas, com o 

valor nominal unitário de € 1, 

representativas de um máximo de 21,35% 

e um mínimo de 5% do capital social da 

EDP - Energias de Portugal, S.A.. 

É também aprovado o caderno de 

encargos, que estabelece os termos e 

condições específicos a que obedece a 

venda directa, bem como o processo a 

adoptar para a alienação de acções no 

âmbito de cada operação que a concretize. 

A presente resolução entra em vigor a 10 

de Novembro de 2011. 

 

Reprivatização da EDP / Venda Directa de 

Referência 

Despacho n.º 15132-A/2011 – II Série 

Parte C n.º 214, de 8/11 (Suplemento) 

Determina que, no âmbito da 8.ª fase do 

processo de reprivatização da EDP, no que 

se refere à venda directa de referência, a 

PARPÚBLICA — Participações Públicas 

(SGPS), S. A., deve remeter ao Ministro de 

Estado e das Finanças, até ao dia 7 de 

Novembro de 2011, um relatório com a 

apreciação das intenções de aquisição de 

parte ou da totalidade do lote de acções 

destinadas a alienação nesta fase. 

Recorde-se que, com vista a concretizar a 

venda directa de referência, se estabeleceu 

que o processo de alienação pode ser 

organizado em diferentes fases, incluindo 

uma fase preliminar de recolha de 

intenções de aquisição junto de potenciais 

investidores de referência. 

Para esse efeito, o Estado escolheu o Caixa 

— Banco de Investimento, S. A., para, 

assessorar a estruturação do processo de 

alienação. Paralelamente, com o objectivo 

de promover um processo célere que 

assegure o cumprimento das medidas 

previstas no Programa de Assistência 

Financeira acordado com a UE, o FMI e o 

BCE, o Estado dirigiu convites a 17 

potenciais investidores de referência com o 
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propósito de identificar a existência de 

condições para efectuar a alienação em 

causa. 

Seis dessas entidades confirmaram a sua 

intenção em adquirir uma parte ou a 

totalidade do lote de acções objecto da 

venda directa de referência. 

De modo a permitir ao Governo decidir 

sobre a continuidade do processo de 

alienação, a PARPÚBLICA irá proceder à 

apreciação das intenções de aquisição 

recebidas. 

 

Reprivatização da REN / Venda Directa de 

Referência 

Despacho n.º 15132-B/2011 – II Série 

Parte C n.º 214, de 8/11 (Suplemento) 

Determina que, no âmbito da 2.ª fase do 

processo de reprivatização da EDP, no que 

se refere à venda directa de referência, a 

PARPÚBLICA — Participações Públicas 

(SGPS), S. A., deve remeter ao Ministro de 

Estado e das Finanças, até ao dia 7 de 

Novembro de 2011, um relatório com a 

apreciação das intenções de aquisição de 

parte ou da totalidade do lote de acções 

destinadas a alienação nesta fase. 

Com o objectivo de promover um processo 

célere que assegure o cumprimento das 

medidas previstas no Programa de 

Assistência Financeira acordado com a UE, 

o FMI e o BCE, o Estado dirigiu convites a 

21 potenciais investidores de referência 

para procederem à apresentação de 

intenções de aquisição. Quatro dessas 

entidades confirmaram a sua intenção em 

adquirir uma parcela do lote de acções 

objecto da 2.ª fase de reprivatização. 

Neste contexto, de modo a permitir ao 

Governo decidir sobre a continuidade do 

processo de alienação, a PARPÚBLICA irá 

proceder à apreciação das intenções de 

aquisição recebidas. 

 

Acordo Quadro de Electricidade 

Aviso n.º 22108/2011 – II Série Parte G n.º 

215, de 9/11 

Determina a entrada em vigor, desde 1 de 

Novembro de 2011, do acordo quadro de 

electricidade, celebrado pela Agência 

Nacional de Compras Públicas, E. P. E. 

(ANCP), a dia 17 de Outubro de 2011, com 

vista ao fornecimento de electricidade em 

regime de mercado livre para Portugal 

Continental. 

Este Acordo determina a contratação 

obrigatória de electricidade em regime de 

mercado livre para Portugal Continental 

por parte das entidades compradoras 

vinculadas — onde se incluem todos os 

serviços da administração directa do 

Estado e institutos públicos. 

 

Legislação Comunitária 

9 de Novembro de 2011 

Pauta Aduaneira Comum 
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Rectificação do Regulamento (UE) n.º 

1006/2011 da Comissão, de 27/09 

Altera o anexo I do Regulamento (CEE) n.º 

2658/87 do Conselho relativo à 

nomenclatura pautal e estatística e à pauta 

aduaneira comum (JOUE de 9/11) 

 

Acordo / Aviação Civil 

Decisão do Conselho, de 7 de Março de 

2011 

Referente à celebração do Acordo entre os 

Estados Unidos da América e a 

Comunidade Europeia sobre cooperação 

em matéria de regulamentação da 

segurança da aviação civil. (JOUE de 9/11) 

 


