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Parecer:      Despacho: 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular? 

 

Informação nº 495    Proc. 7.2.14    Data 20/09/2012 
 

 

Assunto: Mobilidade de Trabalhador de Empresa Pública Reclassificada para Serviço da 

Administração Regional Autónoma - Possibilidade de Acordo Sobre a Continuidade do 

Abono da Remuneração pela Entidade Empregadora de Origem 

 

 A …, através de e-mail datado de 2012/09/20, coloca a questão relativa a saber se é possível 

celebrar um acordo de cedência de interesse público com a…, empresa pública reclassificada, 

destinado ao exercício de funções de trabalhador daquela empresa pública na…, em que se 

estabeleça que a remuneração continuará a ser paga por aquela sociedade. O pedido  de   parecer é   

acompanhado  pela  informação   n.º  23, de  2012/09/14,   do …, enviada para efeitos da 

auscultação desta Direção Regional. Segundo o referido na informação que ora nos foi enviada pela 

entidade consulente, entendemos em suma que, a mobilidade pretendida se prende com a próxima 

reestruturação, mediante fusão, das ..., com o aproveitamento de recursos humanos existentes, 
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procurando respeitar as respetivas situações remuneratórias de origem e o paralelismo com os 

demais trabalhadores de tais sociedades. 

 Sobre o assunto cumpre-nos informar o seguinte: 

 O quadro legal aplicável à mobilidade de trabalhadores que envolva serviços da 

administração regional autónoma, é o constante da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, atento o 

âmbito de aplicação objetivo da mesma (cfr. n.º 2 do art. 3.º). Segundo este diploma, quando a 

mobilidade respeita a trabalhadores de entidades excluídas do seu âmbito de aplicação, como é o caso 

das empresas públicas, de acordo com o estabelecido no art. 3.º da dita Lei n.º 12-A/2008, o regime de 

mobilidade é o da cedência de interesse público, constante do art. 58.º do mesmo diploma. 

 A … é uma empresa pública reclassificada, integrando-se, portanto, no elenco de entidades 

que se inserem no âmbito das contas nacionais e regionais, estando integrada nas administrações 

públicas, no subsetor da administração regional, uma vez que é uma empresa da Região Autónoma da 

Madeira, conforme determina o n.º 5 do artigo 2º da Lei nº 91/2001 de 20 de agosto, alterada e 

republicada pela Lei nº 22/2011 de 20 de maio. 

 Como entidade reclassificada, a … adquire, como as demais entidades que assim se 

consideram, contornos próprios que a própria lei vai gerando, até ao momento, por imperativos 

financeiros, mas que, inevitavelmente, acabam por assemelhar tais entidades, em alguns aspetos, aos 

serviços da administração pública e, no caso da Região, aos da administração regional autónoma. 

 Assim, a …, tal como as restantes entidades reclassificadas, independentemente da sua 

natureza, não só integra as Contas Públicas, bem como o Orçamento da Região, no caso concreto, como 

ainda, os seus trabalhadores são contabilizados no sistema regional relativo aos trabalhadores em 

funções públicas, a que se refere o art. 7.º da Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, que instituiu o 

Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE). Tais aspetos não devem deixar de ser 

considerados, posto que, sem retirar a originária natureza que tais entidades possuem, a reclassificação 

atribui-lhes  novos traços,  que as  distingue  das  congéneres  não   reclassificadas  e as  assemelha,  em 
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aspetos de fundo, de onde avultam os de natureza financeira,  aos serviços da administração pública e 

no caso da Região, aos da administração regional autónoma. 

 Assim sendo, somos de concordar com a supra identificada informação elaborada pelo …, 

que ora nos foi enviado, no sentido de que, embora se deva aplicar a figura da cedência de interesse 

público à mobilidade que envolva um trabalhador de uma empresa pública reclassificada para exercer 

funções num serviço da administração regional autónoma, englobado no âmbito de aplicação da Lei n.º 

12-A/2008, tal aplicação deve fazer-se, in casu, com as devidas cautelas e adaptações, pelo que pode, 

nesse caso, admitir-se o acordo sobre o pagamento da remuneração pela empresa pública reclassificada, 

como entidade empregadora de origem.  

Na verdade, a figura das entidades públicas reclassificadas tal como as conhecemos nos seus 

contornos atuais, constitui uma realidade nova, que remonta ao ano de 2011, sendo, por consequência, 

posterior à Lei n.º 12-A/2008, facto que evidencia que tal figura não foi ponderada naquele regime. 

Assim, sufragamos o entendimento exposto na informação supra identificada que acompanha o presente 

pedido de parecer, designadamente, ao referir que “em matéria de assunção de encargos financeiros em 

situação de mobilidade, o trabalhador de uma entidade reclassificada deve ser considerado em 

situação equiparada à de um trabalhador em funções públicas, de serviço da administração pública, 

podendo, portanto, ser acordado na cedência de interesse público que o trabalhador continue a ser 

remunerado pela entidade reclassificada, no caso concreto, pela empresa pública e entidade 

empregadora de origem, por analogia e semelhança com o previsto no n.º 5 do art. 62.º da Lei n.º 12-

A/2008.” 

Em conclusão, concordamos inteiramente com o parecer constante da informação n.º 23 de 

2012/09/14, do…, pelo que entendemos que à mobilidade de trabalhador da …, empresa pública 

reclassificada, para exercício de funções na…, é aplicável o regime de cedência de interesse público, 

contudo, atendendo à natureza de entidade pública reclassificada, inserida, portanto, nas administrações 

públicas, no subsetor da administração regional, sem um enquadramento legal próprio, pode ser 

acordado que a remuneração continua a ser assegurada pela entidade empregadora de origem, no caso, a 
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mencionada …, à semelhança do que permite, no caso da mobilidade interna, o n.º 5 do art. 62.º, da Lei 

n.º 12-A/2008. 

 

À consideração superior. 

 


