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Ministério Público instaura acção contra a LISCONT  

 

 

A MOTA-ENGIL informa que, na sequência de acção instaurada pelo Ministério Público, a sua 

participada LISCONT emitiu o seguinte comunicado:  

 

“A LISCONT, OPERADORES DE CONTENTORES, SA, concessionária da exploração, em regime de 

serviço público, do Terminal de Contentores de Alcântara, foi citada para, no prazo de 30 dias, 

contestar (querendo) a acção administrativa comum, sob forma ordinária (Proc. 

653/10.1BELSB), instaurada pelo Ministério Público no Tribunal Administrativo de Círculo de 

Lisboa contra a Administração do Porto de Lisboa (APL) e contra si própria. Na referida acção, 

o Autor pede, no essencial, que seja declarada judicialmente a invalidade do Aditamento ao 

Contrato de Concessão celebrado entre a APL e a LISCONT em 21 de Outubro de 2008, na 

sequência e nos termos da prévia aprovação do Decreto-Lei n.º 188/2008, de 23 de Setembro. 

 

Plenamente convicta da correcção e validade jurídica dos direitos e deveres que para si 

emergem dos mencionados Decreto-Lei n.º 188/2008 e Aditamento de 2008, os quais não 

foram, de resto, quanto à respectiva legalidade, postos minimamente em causa pelas múltiplas 

entidades e instâncias oficiais que desde então foram tendo oportunidade de se pronunciar 

sobre a matéria, a LISCONT comunica que não deixará de aproveitar a acção judicial ora 

instaurada para, uma vez mais, perseverar na cabal demonstração da total legitimidade da sua 

posição jurídica, exercida, há mais de 25 anos, em prol de um projecto de relevante interesse 

público para o País, em geral, e para a região de Lisboa, em particular.” 
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