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Regime Jurídico das Entidades Reguladoras

Bases Técnicas

Gabinete Jurídico e de Contencioso (GJC) 
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1. Forma do acto normativo

2. Âmbito de aplicação do diploma

3. Natureza jurídica do “objecto” do diploma

4. Relação com os órgãos superiores da administração pública

5. Grau de discricionaridade da actuação

6. Legitimidade democrática

7. Atribuições funcionais

Agenda
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Forma do acto normativo

FUNDAMENTOSLEGAIS

“Aorganização, o funcionamento e as funções das entidades administrativas independentes são

estabelecidospor lei” –Artigo 199.º, n.º 4 da CRA.

“Compete a Assembleia Nacional (…) aprovar as leis sobre todas as matérias, salvo as

reservadas pela Constituição aoPresidentedaRepública”–Artigo 161.º, alínea b) CRA.

“… revestem a forma de leis, os demais actos normativos (…) da Assembleia Nacional que não

tenham que revestir outra forma…”–Artigo 166.º, n.º 2, alínead) CRA

LEI

(de iniciativa legislativa do Presidente da República) 
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Âmbito de aplicação

FUNDAMENTOS TELEOLÓGICOS

- Necessidade de defesa e promoção da concorrência;

- Necessidade de prevenção de crises com efeitos socialmente

devastadores;

- Salvaguarda da confiança no mercado e suas instituições

Entidades reguladoras dos sectores económico

e financeiro

(… e não qualquer entidade reguladora.) 
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Natureza Jurídica

FUNDAMENTOTELEOLÓGICO

- Necessidade de assegurar a prossecução de tarefas administrativas de

incumbência do Estado sem estarem sujeitos aos poderes de hierarquia, de

superintendência, nem de tutela dos órgãos de direcção política.

- A natureza de instituto público tradicional é inadequada para o desempenho de

tarefas de regulação e supervisão nos sectores económico e financeiro das

sociedades contemporâneas, que exigem agora mais maleabilidade, actuação

preventiva e maior autonomia.

Entidades Administrativas Independentes
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Relação com os órgãos superiores da administração pública

FUNDAMENTOTELEOLÓGICO

- Necessidade de garantir a neutralidade absoluta da administração na actuação das

entidades reguladoras diante dos particulares;

- Necessidade de promover o reforço permanente da capacidade institucional, tendo em

conta o grau de complexidade das matérias envolvidas;

- O interesse em assegurar a estabilidade e a confiança nos mercados.

Independência orgânica, funcional e técnica
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Grau de discricionariedade da actuação

FUNDAMENTOTELEOLÓGICO

- Tendo em conta a proximidade que estabelecem em relação àqueles sectores, as entidades

reguladoras devem poder decidir e actuar autonomamente e em tempo oportuno, sob pena de

serem ultrapassadas pela volatilidade, sofisticação e permanente inovação próprias dos referidos

sectores;

- Com vista a assegurar o financiamento das suas actividades de investigação, pesquisa, promoção

do mercado, cooperação, formação, reforço da capacidade institucional entre outras, as entidades

reguladoras devem estar dotadas de outras fontes de receitas próprias dos serviços que

desenvolvem no âmbito das suas atribuições.

Autonomia administrativa e financeira
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Legitimidade democrática

FUNDAMENTOTELEOLÓGICO

- Necessidade de mitigar o problema da quebra do poder de direcção ou da clássica relação de

direcção subordinada ao Governo, através da instituição de mecanismos de controle por via de

um órgão com ampla legitimidade democrática.

Controle democrático da sua acção através da 

Assembleia Nacional
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Atribuições funcionais

FUNDAMENTOTELEOLÓGICO

- Necessidade de prevenir riscos do funcionamento dos sistemas e de assegurar os seus níveis de

eficiência económica;

- Necessidade de garantir a idoneidade de alguns agentes económicos e a regularidade

comportamental dos mesmos e de efectivar, também por essa via, uma forma de protecção dos

investidores;

- Necessidade de assegurar alguma “desconcentração judicial”, evitando que a primeira resposta

do sistema jurídico em relação às irregularidades que surgem no mercado seja de natureza penal

ou para-penal.

Titularidade de poderes de regulação, de supervisão

e de sancionamento de infracções
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