
Siza 'escapa' a sanção por já ter sido
exonerado ao passar para Economia
Constitucional arquiva caso da imobiliária de Siza Vieira, sabe o JE. Juizes concluem que nao pode ser sancionado devido

a eventual incompatibilidade, dado que já foi exonerado de ministro Adjunto quando passou para a Economia. • PlO



LEI DAS INCOMPATIBILIDADES

Constitucional
arquiva caso de Siza
Vieira por já não ser
ministro Adjunto
Passagem de Siza Vieira para a pasta da Economia resolveu o problema
de eventual incompatibilidade por ter sido sócio-gerente de uma imobiliária.
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Com a remodelação governamental
de outubro, Pedro Siza Vieira dei-

xou de ser ministro Adjunto ao ter
sido exonerado do cargo e nomeado

para um outro, o de ministro da Eco-
nomia. Uma mudança que sustenta a

decisão do Tribunal Constitucional

(TC) de arquivar o caso de uma
eventual violação da lei das incom-

patibilidades por Siza Vieira ter acu-
mulado nos primeiros meses de

exercício como ministro Adjunto o

cargo de sócio-gerente de uma em-

presa. Ou seja, as eventuais incom-

patibilidades caíram por terra, por-
que o cargo deixou de existir e já não

pode ser aplicada a sanção de demis-
são deste cargo.

O Jornal Económico sabe que a

decisão dos juizes do Palácio Ratton
foi tomada, nesta terça-feira, 4 de de-

zembro, e que o ministro Siza Vieira

já foi notificado pelo TC.
Questionada sobre esta decisão,

fonte oficial do TC recusou fazer

comentários. Por sua vez, questio-
nado pelo JE sobre a notificação, o

governante respondeu: "não tenho
notícia".

O TC é a entidade a quem compe-
te fiscalizar eventuais irregularidades

nas declarações de rendimentos de

titulares de cargos políticos, e que
não deu pelas incompatibilidades
constantes na declaração do então
ministro adjunto. Esta situação levou

o próprio Ministério Público (MP) a

requerer ao TC que analisasse as de-

clarações de incompatibilidades e de

rendimentos de Pedro Siza Vieira,
acionando um processo que poderia
levar à demissão do governante. Mas

como já não existe o cargo de minis-

tro-adjunto, já não pode ser aplicada
a sanção, mesmo que os juizes do Pa-
lácio Ratton entendessem que o as-

sunto justificava uma sanção.
Em causa está o que em direito se

designa por "inutilidade superve-
niente da lide", que se dá quando o

efeito jurídico pretendido através do

processo se tornou lógica, natural ou

juridicamente irrealizável durante a

instância. Um argumento jurídico
que o comentador Luís Marques
Mendes tinha considerado como

possível, há mais de um mês, no es-

paço semanal que tem na SIC.
Ou seja, a acão deixa de fazer senti-

do porque perdeu o seu objecto - a

análise de incompatibilidades verifi-
cava-se no cargo de ministro adjun-
to, do qual Siza Vieira foi exonerado,
tendo sido nomeado para o novo

cargo de ministro da Economia na

última remodelação governamental.
Esta nomeação ocorreu após a de-
missão do ministro da Defesa José
Azeredo Lopes, em que o primeiro-
-ministro aproveitou para mudar
mais três responsáveis ministeriais

(da Saúde, Cultura e Economia).
Recorde-se que Pedro Siza Vieira

já fazia parte do Executivo, como mi-
nistro Adjunto, desde 21 de outubro
de 2017. E substituiu Manuel Caldei-

ra Cabral na pasta da Economia, ten-
do tomado posse a 15 de outubro,
numa altura em que o TC ainda não

tinha decidido sobre este caso.

A polémica relacionada com Siza

Vieira foi espoletada a 22 de maio

pelo jornal ECO, que noticiou o fac-

to de o ministro ter acumulado fun-

ções governativas com o cargo de só-

cio gerente na Prática Magenta -

uma empresa do setor imobiliário

que abriu com a mulher na véspera
de integrar o Governo de António
Costa (ver texto em baixo).

Este caso levou o MP a requerer,
um dia após a sua divulgação, ao TC

para analisar as declarações de in-
compatibilidades e de rendimentos
do então ministro-adjunto. O MP
esclareceu que, nos termos da lei, os

titulares de cargos políticos devem

depositar no Palácio Ratton a decla-

ração de inexistência de incompati-



bilidades ou impedimentos, donde

constem os cargos, funções e ativida-
des profissionais exercidas pelo de-

clarante.

Ministro "não tinha noção" e
António Costa fala em "lapsos"
Já Siza Vieira reagiu à notícia, assegu-
rando que "não tinha noção" de in-

compatibilidade de cargos. E o pri-
meiro-ministro segurou-o no cargo,
tendo defendido que "ninguém está

livre de lapsos" e deixado claro não

tencionar tirar consequências políti-
cas por o ministro ter acumulado du-

rante dois meses o cargo de ministro

e o de sócio-gerente de uma empresa.
A polémica acabou por levar o

Governo a criar uma espécie de guia

para indicar as informações e obriga-
ções que os futuros governantes pre-
cisam de entregar, como declarações

de rendimentos, e a que entidades,
como o Parlamento ou o TC, e quais
os prazos a respeitar.

Em meados de outubro, ainda an-
tes da tomada de posse de Siza Vieira
como ministro da Economia, o Mi-
nistério Público enviou para o TC o

parecer sobre a eventual incompati-
bilidade do então ministro da adjun-
to. Ou seja, dando conta se violou ou
não o regime de incompatibilidade
dos cargos públicos, ao acumular a

função de ministro com um cargo na

empresa privada que criou um dia

antes de entrar para o Governo. O

parecer da PGR transitou, assim,

para as mãos do Tribunal Constitu-
cional, que teve a palavra final. •
O QUE DIZ A LEI

Sobre o caso revelado em maio,

que colocou os holofotes sobre o

então ministro Adjunto Pedro Siza
Vieira, a consequência na lei das

incompatibilidade é clara,
apontando um único caminho, o

da demissão. A lei das

incompatibilidades e

impedimentos dos titulares dos

cargos públicos prevê a demissão

para quem violar o artigo A-, que
obriga os membros do Governo a
exclusividade. Segundo esta lei, "é

incompatível com quaisquer outras

funções profissionais remuneradas
ou não, bem como com a

integração em corpos sociais de

quaisquer pessoas coletivas de
fins lucrativos". Já uma alínea do

artigo 10 s da mesma lei, fixa como

sanção "para os titulares de

cargos de natureza não eletiva",

que violem o referido artigo 4 Q
,

"com a exceção do primeiro-
-ministro, a demissão".



POLÉMICA

A acumulação
de cargo no privado
com o de ministro

Siza Vieira abriu empresa imobiliária um dia
antes de entrar no Governo. Durante dois meses
acumulou cargos de ministro e de gerente.

Siza Vieira abriu uma empresa imo-
biliária a 21 de outubro de 2017,
tendo ocupado por cerca de dois

meses as funções executivas e de ge-
rente da sociedade por quotas com o

nome de Prática Magenta, Lda. A
informação foi avançada pelo jornal
online ECO, a 22 de maio, que teve
acesso à declaração de rendimentos

entregue pelo político ao Tribunal
Constitucional (TC). Apesar de ter
começado enquanto gerente da em-

presa de compra e venda de bens

imobiliários, Siza Vieira acabou por
renunciar ao cargo, já depois da

posse como ministro Adjunto.
No entanto, continua a manter

metade do capital, com uma quota
com o valor nominal de 75 mil eu-
ros. A morada que consta no registo
da sociedade, entregue no Palácio

Ratton, é a mesma da casa onde ha-

bita com a família em Lisboa, na
zona das Amoreiras. A mulher, Ana
Cristina Siza Vieira, é a detentora
da restante metade da sociedade.

Já Siza Vieira reagiu à notícia, as-

segurando que "não tinha noção" de

incompatibilidade de cargos quan-
do abriu a empresa imobiliária um
dia antes de entrar no Governo.

"Quando tomei posse, só poste-
riormente tomei consciência de que
não se pode ser gerente, ainda que
não remunerado, de uma sociedade

familiar e por isso pedi a renúncia

quando me foi chamada a atenção

para isso", garantiu o então minis-

tro-adjunto quando foi confrontado

pelos jornalistas com a notícia de

que infringiu a lei sobre incompati-
bilidades dos titulares de cargos po-
líticos e altos cargos públicos.

A este respeito assegurou: "Du-

rante cerca de dois meses não tive
essa noção (...) imediatamente re-
nunciei e, devo dizer que, em qual-

quer caso, a sociedade não teve ain-
da infelizmente qualquer actividade

comercial, não realizou qualquer
transacção imobiliária".

A Prática Magenta dedica-se à

compra, administração e venda de

imóveis próprios e alheios, incluin-
do o arrendamento, bem como a

prestação de serviços conexos ou

complementares. A empresa está

registada com a CAE (classificação
de atividade económica) de compra
e venda de bens imobiliários. E, se-

gundo a base dados Racius, a socie-
dade tem, ainda, por objeto operar
no ramo de atividade de consultoria

empresarial, bem como na organi-
zação e realização de palestras, cur-

sos, seminários, congressos, simpó-
sios e demais eventos sobre assun-

tos de interesse empresarial.
Após a denúncia deste caso, o pri-

meiro-ministro, António Costa se-

gurou' o seu ministro, dando conta

que "ninguém está livre de lapsos",

afastando, assim, consequências
políticas por o ministro ter acumu-
lado durante dois meses o que a lei
não lhe permite acumular, o cargo
de ministro e o de sócio-gerente de

uma empresa. Mas o Chefe do Go-
verno deixou, então, uma ressalva:

"Se terá consequências por parte de

outras entidades, só outras entida-

des o podem dizer". É o caso do TC
que arquivou o caso, seis meses de-

pois de ter sido tornado público. •

PERFIL

O Conselheiro
de António Costa
Pedro Siza Veira ocupa no governo um dos

cargos que mais confiança exige do primeiro-
-ministro. Gosta de ler, cantar e é do Leixões.
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Pedro Siza Vieira, ministro Ad-
junto e da Economia, tem um dos

cargos que mais confiança exige do

primeiro-ministro. Conselheiro
há vários anos de António Costa,
Siza Vieira tem com este uma ami-
zade antiga. Conheceram-se nos

tempos da Universidade e Siza
Veira acabou mesmo por ser mili-
tante do Partido Socialista na pri-
meira metade dos anos 90, dei-
xando a filiação quando se dedicou
à advocacia por completo.

De uma família com raízes no
Norte do país (é sobrinho do ar-
quitecto Álvaro Siza Vieira) nas-
ceu em Lisboa quando o pai, An-
tónio, se encontrava a trabalhar
na capital. Passou a infância e a

adolescência em Santo Tirso e

Matosinhos e seguiu para Coim-
bra, onde estudou Direito, curso

que terminaria em Lisboa, no ano
de 1987.

Na sua atividade académica, foi
monitor na Faculdade de Direito
de Lisboa e Assistente na Univer-
sidade Autónoma de Lisboa e ain-
da, Professor Convidado da Facul-
dade de Direito da Universidade
Católica Portuguesa e da Universi-

dade Nova de Lisboa.

Foi, ainda, formador em pós-
-graduações e cursos promovidos
por diversas instituições, incluin-
do a Universidade Nova de Lisboa,
a Escola do Porto da Universidade
Católica Portuguesa, e a Faculdade
de Direito da Universidade de
Coimbra em matérias como con-

tratação pública, contencioso ad-

ministrativo, arbitragem, direito
bancário, project finance e insol-
vência.

Como advogado, foi sócio da
Morais Leitão, J. Galvão Teles e

Associados, Sociedade de Advoga-
dos e, de 2002 a outubro de 2017,
sócio da Linklaters LLP, sendo

Managing Partner do escritório de

Lisboa desta sociedade, entre 2006
e2016.

O governante, que já fazia parte
do executivo, como ministro ad-

junto, substituiu Manuel Caldeira
Cabral na pasta da Economia, ten-
do tomado posse a 15 de Outubro
na liderança do ministério que
agrega agora quatro secretarias de

Estado, a do Turismo, Economia,

Defesa do Consumidor e da Valo-
rização do Interior. Recorde-se

que, antes de assumir esta nova
pasta, tomou posse a 21 de outu-
bro de 2017, como ministro Ad-

junto, substituindo Eduardo Ca-

brita que transitou para o Ministé-
rio da Administração Interna, na

sequência da saída de Constança
Urbano de Sousa, depois dos in-
cêndios de junho e outubro.

A presença no governo nem
sempre foi pacífica. Após notícias

que o ligaram à OPA sobre a EDP,
o primeiro-ministro saiu em sua

defesa. "O ministro Pedro Siza
Vieira nunca foi advogado da Chi-
na Three Gorges nem interferiu
na OPA", assegurou António Cos-
ta no Parlamento.

Recentemente, o ministro da

Economia, que tutela a área do

Turismo, voltou a estar debaixo
dos holofotes. A sua mulher, Cris-
tina Siza Vieira (o casal tem três fi-
lhos), tornou-se em 2010 presi-
dente executiva da Associação de

Hotelaria de Portugal, depois de

ter sido adjunta da presidência do

Conselho de Administração da
Amorim Turismo e diretora-geral
do Turismo. Uma situação que, se-

gundo o Governo, "não cria in-
compatibilidades".

Fora do trabalho, o ministro, de

54 anos, adora uma boa conversa
com amigos, sobretudo se o tema
for literatura. Gosta também de

cantar, viajar e é adepto do Lei-
xões. •


