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Serviços de interesse económico geral e auxílios estatais

Objecto do documento: o presente documento de discussão tem por objectivo permitir
uma troca de pontos de vista com os peritos dos Estados-Membros sobre as condições de
funcionamento dos SIEG à luz das disposições comunitárias em matéria de auxílios
estatais bem como de direitos exclusivos ou especiais. A questão da qualificação jurídica
da compensação do serviço público e as suas implicações em matéria de auxílios
estatais devem ser examinadas posteriormente, quando tiverem sido proferidos os
acórdãos do Tribunal de Justiça nos processos GEMO1 e ALTMARK2.
O presente documento, elaborado pelos seus serviços, não vincula a Comissão.

*    *    *

O artigo 16º do Tratado estabelece que " Sem prejuízo do disposto nos artigos 73º, 86º e
87º, e atendendo à posição que os serviços de interesse económico geral ocupam no
conjunto dos valores comuns da União e ao papel que desempenham na promoção da
coesão social e territorial, a Comunidade e os seus Estados-Membros, dentro do limite
das respectivas competências e no âmbito de aplicação do presente Tratado, zelarão por
que esses serviços funcionem com base em princípios e em condições que lhes permitam
cumprir as suas missões".
Os serviços de interesse económico geral (SIEG) desempenham uma função fundamental
em todos os Estados-Membros que, na ausência de regulamentação comunitária
específica, dispõem de uma grande liberdade para definir a natureza e a dimensão dos
«serviços públicos» que pretendem criar em função das suas opções políticas.
                                                
1 Processo C-126/01.

2 Processo C-280/00.
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Relativamente a inúmeros SIEG, é evidente que as autoridades locais são as mais
apropriadas para definir as necessidades dos cidadãos na matéria.

A Comissão deve acompanhar positivamente a criação e o desenvolvimento dos SIEG,
em conformidade com o disposto no artigo 16º do Tratado, e o interesse de todos é que
estes serviços se integrem harmoniosamente no tecido económico, velando por que os
seus efeitos benéficos não sejam alterados por efeitos indirectos negativos nos mercados
abertos à concorrência e não sujeitos a obrigações de serviço público.
Neste contexto, a Comissão tem essencialmente três objectivos:

•  Assegurar um funcionamento eficaz dos SIEG;
•  Garantir que a qualificação dos SIEG não seja dada a serviços que se

situem com efeito na esfera concorrencial fora dos SIEG e que não
prosseguem um objectivo de interesse geral;

•  Garantir que não existam interferências negativas nos mercados
abertos à concorrência fora do serviço público.

 Assim, podem surgir dificuldades se a qualificação dos SIEG, e os benefícios associados
a esta qualificação forem dados a actividades não abrangidas por esta noção, quer
porque são já realizadas de forma satisfatória por empresas que operam num quadro
concorrencial, quer porque não têm por objectivo o interesse geral. Tais práticas, em
especial nos sectores económicos recentemente liberalizados, podem dar origem a
efeitos negativos a nível das empresas que operam em mercados concorrenciais não
sujeitos a obrigações de serviço público.
Podem verificar-se as mesmas dificuldades se os benefícios concedidos às empresas
responsáveis pelos SIEG (direitos exclusivos ou compensações financeiras),
ultrapassarem o necessário para o funcionamento do serviço público. Existe, nesta
hipótese, um risco de que as vantagens, ou uma parte delas, sejam desviadas para na
realidade beneficiarem as actividades fora do serviço público.
 O êxito da liberalização exige que as regras do jogo sejam claramente estabelecidas e
respeitadas por todos os operadores. As empresas que disponham, a justo título, de
vantagens para prestar serviços públicos, não devem utilizar essas vantagens para
entrar numa concorrência desleal nos sectores liberalizados mais rentáveis. Estas
empresas podem evidentemente intervir nesses mercados ou segmentos de mercado mais
rentáveis, mas "com armas iguais" com todas as empresas.

Tais práticas, não necessárias para o funcionamento dos serviços públicos, são
prejudiciais para o funcionamento eficaz da economia e são contrárias ao interesse
geral.
A Comissão considera que uma parte importante das dificuldades poderiam ser evitadas
com uma maior transparência aquando da atribuição dos SIEG, bem como no que diz
respeito às relações entre as empresas que operam os serviços públicos e as autoridades
públicas.

A.     INTRODUÇÃO
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1. A Comissão sublinhou em diversas ocasiões e, em especial, na sua Comunicação de
1996 sobre os serviços de interesse geral na Europa3, completada pela sua
Comunicação de 2000 sobre a mesma matéria4, a importância que atribui aos
serviços de interesse geral na Europa. Tal como o indica a Comunicação
supramencionada de 2001, « os serviços de interesse geral constituem o elemento
essencial do modelo europeu de sociedade ».

2. O Tratado CE estabelece no seu artigo 16º: «Sem prejuízo do disposto nos artigos
73º, 86º e 87º, e atendendo à posição que os serviços de interesse económico geral
ocupam no conjunto dos valores comuns da União e ao papel que desempenham na
promoção da coesão social e territorial, a Comunidade e os seus Estados-Membros,
dentro do limite das respectivas competências e no âmbito de aplicação do presente
Tratado, zelarão por que esses serviços funcionem com base em princípios e em
condições que lhes permitam cumprir as suas missões».

De uma forma geral, a disponibilidade de SIEG eficazes é do interesse dos
consumidores e contribui nomeadamente para os objectivos referidos no artigo 153º
do Tratado.

3. No quadro da sua acção, a Comissão preocupa-se com o respeito dos princípios
definidos nesse artigo 16º. A esse título, é importante recordar que se o direito
comunitário pode implicar o respeito de certos procedimentos e princípios,
nomeadamente os princípios de transparência, de não discriminação e de
proporcionalidade, não se opõe à criação e ao bom funcionamento dos serviços de
interesse económico geral (SIEG). Na ausência de regulamentação específica na
matéria adoptada pelo Conselho, os Estados-Membros dispõem de amplas
competências para definir a lista dos seus SIEG bem como das suas modalidades de
funcionamento, incluindo eventualmente os apoios públicos que podem revelar-se
necessários. A Comissão tem por seu lado a obrigação de velar por que as
disposições pertinentes do Tratado sejam respeitadas, nomeadamente os artigos 43º,
49º, 73º, 86º, 87º, e 88º, bem como as disposições relativas às modalidades de
selecção dos operadores de SIEG. No quadro da aplicação das regras em matéria de
auxílios estatais, a intervenção da Comissão não visa estabelecer um controlo ou
uma regulamentação das actividades de serviço público5, mas apenas evitar
distorções não necessárias sobre as actividades puramente comerciais. Essas
distorções podem por exemplo resultar da qualificação como SIEG, das actividades
que não são abrangidas por esta categoria ou da concessão de apoios públicos cujo
montante exceda o necessário para desempenhar a missão de serviço público. Estas
práticas constituiriam abusos que prejudicariam o funcionamento normal dos
mercados e, em especial, prejudicariam as empresas activas nos mesmos mercados e
que não beneficiam das mesmas vantagens.

4. Nesta óptica, e em resposta ao pedido do Conselho Europeu de Nice de 7, 8 e 9 de
Dezembro de 2000, a Comissão apresentou ao Conselho Europeu de Laeken de 14
e 15 de Dezembro de 2001, um relatório sobre os serviços de interesse geral

                                                
3 JO C 281 de 26.09.1996.

4 JO C 17 de 19.01.2001.

5 Isto, evidentemente, sem prejuízo da existência de uma regulamentação comunitária específica sobre
as obrigações de serviço público, como por exemplo, em matéria de transportes aéreos.
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(COM (2001) 598 final). Nesse relatório, a Comissão refere nomeadamente que a
fim de melhorar a segurança jurídica nos domínios das compensações de serviço
público, « pretende definir, durante o ano de 2002, em estreita colaboração com os
Estados-Membros, um enquadramento comunitário para os auxílios de Estado
concedidos às empresas encarregadas de assegurar serviços de interesse
económico geral. Um tal quadro servirá para informar os Estados-Membros e as
empresas acerca das condições em que a Comissão poderá autorizar a concessão
de auxílios estatais enquanto compensação pela imposição de obrigações de serviço
público, podendo também servir para clarificar as condições de autorização de
regimes de auxílios de Estado pela Comissão, o que permitiria simplificar a
obrigação de notificação para os auxílios individuais.

5. No âmbito dos seus trabalhos, a Comissão deve contudo tomar em consideração a
evolução da jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância (TPI) e do Tribunal de
Justiça. Quanto a esse aspecto, a Comissão tem tradicionalmente considerado que as
compensações pagas por um Estado às empresas que exploram SIEG não
constituíam auxílios, na medida em que essas compensações se limitem a
compensar o custo efectivo da execução das obrigações de serviço público. Nos
seus acórdãos FFSA de 27 de Fevereiro de 19976 e Televisão portuguesa de 10 de
Maio de 20007, o TPI considerou que essas compensações constituíam auxílios
estatais na acepção do n.º 1 do artigo 87º do Tratado, mesmo que o seu montante
não ultrapasse o necessário para o desempenho da missão de serviço público (sob
reserva de que as outras condições previstas no artigo 87º estejam reunidas).
Contudo, no seu acórdão Ferring de 22 de Novembro de 20018, o Tribunal de
Justiça considerou que as compensações conseguidas pelos Estados, cujo montante
não exceda o necessário para o desempenho da missão de serviço público, não
trazem vantagens para as empresas beneficiárias e por conseguinte não constituem
auxílios estatais na acepção do n.º 1 do artigo 87º do Tratado. O Tribunal sublinhou
igualmente que o montante da compensação que ultrapasse o necessário para
desempenhar a missão de serviço público, é susceptível de constituir um auxílio
estatal, que não pode ser autorizado em aplicação do artigo 86º do Tratado.

6. Estão em apreciação dois processos, relativamente aos quais o Tribunal de Justiça
deverá tomar posição sobre a qualificação jurídica das compensações de serviço
público face às regras em matéria de auxílios estatais9. Quando a jurisprudência for
claramente estabelecida, a Comissão tirará as respectivas consequências quanto à
natureza dos textos a elaborar a fim de garantir uma segurança jurídica adequada.

7. Afigura-se contudo que, mesmo que as compensações de serviço público não
constituam auxílios estatais, continuará a ser útil um texto a fim de precisar
nomeadamente em que condições os serviços de interesse geral são susceptíveis de
ser visados pelas disposições comunitárias em matéria de concorrência e de

                                                
6 Processo T-106/95 ; acórdão confirmado por decisão do Tribunal de 25 de Março de 1998, Processo

C-174/97 P.

7 Processo T- 46/97.

8 Processo C-53/00.

9 Processo C-126/01 GEMO e processo C-280/00 Altmark Trans GmbH.
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concursos públicos e as condições em que os Estados-Membros podem conceder
compensações às empresas responsáveis por explorar os SIEG.

B.  DEFINIÇÕES

8. Os serviços de interesse geral, designam as actividades de serviços, com fins
lucrativos ou não, consideradas de interesse geral pelas autoridades públicas e, por
esse motivo, sujeitas a obrigações específicas de serviço público.

9. Os serviços de interesse económico geral, designam as actividades de serviços,
com fins lucrativos ou não, que desempenham missões de interesse geral e que por
esse motivo os Estados-Membros sujeitam a obrigações específicas de serviço
público. A expressão serviço universal é um conceito evolutivo desenvolvido pelas
instituições comunitárias, que define um conjunto de exigências de interesse geral a
que deviam estar sujeitas, em toda a Comunidade, as empresas activas em
determinados sectores como os correios e as telecomunicações. As obrigações daí
decorrentes visam assegurar o acesso de todos em todo o lado a determinadas
prestações essenciais, de qualidade e a preço abordável. Tais obrigações podem ser
impostas a uma empresa ou a todas as empresas de um sector de actividade.

10. A expressão « serviço público » tem um sentido duplo: tanto designa o organismo
de prestação do serviço, como a missão de interesse geral a ele confiada. É com o
objectivo de promover ou facilitar a realização da missão de interesse geral, que as
autoridades públicas podem impor obrigações específicas de serviço público ao
organismo que presta o serviço, por exemplo, no domínio dos transportes terrestres,
aéreos ou ferroviários ou em matéria de energia. Essas obrigações podem ser
aplicadas a nível nacional ou regional. Verificam-se frequentemente equívocos entre
as expressões « serviço público » e "sector público", isto é, missão e estatuto,
destinatário e proprietário. Tendo em conta a sua falta de precisão, esta expressão
será geralmente afastada do presente documento, em proveito da expressão
« serviços de interesse geral », ou "serviços de interesse económico geral".

O protocolo relativo ao serviço público de radiodifusão nos Estados-Membros, em
anexo ao Tratado de Amsterdão, recorda por seu lado que "a radiodifusão de serviço
público nos Estados-Membros encontra-se directamente associada às necessidades
de natureza democrática, social e cultural da cada sociedade, bem como à
necessidade de preservar o pluralismo nos meios de comunicação social".

11. « Atribuição de serviço público » : qualquer acto juridicamente vinculativo através
do qual uma autoridade competente encarrega um ou vários operadores de
desempenhar uma missão específica de serviço público.

C.   DEFINIÇÃO DOS SIEG

12. Resulta da jurisprudência que a Comissão "não está, na ausência de regulamentação
comunitária na matéria, habilitada a pronunciar-se sobre a organização e a
amplitude das missões de serviço público ... nem sobre a oportunidade das opções
políticas decididas a este respeito pelas autoridades competentes nacionais, desde
que as actividades desenvolvidas nos sectores concorrenciais não beneficiem da
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concessão do auxílio em questão e que o auxílio concedido não ultrapasse o
necessário para garantir o cumprimento da missão especial que incumbe à empresa
em causa"10. Inversamente, quando as condições de imposição de obrigações de
serviço público estão previstas num texto comunitário, os Estados-Membros não
podem derrogá-las11. A missão da Comissão consiste em garantir que essas
disposições sejam aplicadas sem qualquer erro manifesto.

13. De uma forma geral, « Por obrigações de serviço público, entendem-se as
obrigações que a empresa de transporte, se considerasse os seus próprios interesses
comerciais, não assumiria ou não teria assumido na mesma medida ou nas mesmas
condições »12. O n.º 2 do artigo 86º do Tratado CE estabelece relativamente a este
aspecto, que « as empresas encarregadas da gestão de serviços de interesse
económico geral ou que tenham a natureza de monopólio fiscal ficam submetidas ao
disposto no presente Tratado, designadamente às regras de concorrência, na medida
em que a aplicação destas regras não constitua obstáculo ao cumprimento, de direito
ou de facto, da missão particular que lhes foi confiada. O desenvolvimento das
trocas comerciais não deve ser afectado de maneira que contrarie os interesses da
Comunidade». Estas disposições, e em especial os limites da noção de serviço de
interesse económico geral foram especificadas pela jurisprudência do Tribunal de
Justiça.

14. No seu acórdão de 21 de Março de 1974, BRT / SABAM13,  o Tribunal sublinhou
que a noção de serviço de interesse económico geral na acepção do artigo 86º do
Tratado, implica nomeadamente que o Estado encarrega uma empresa de uma
«missão específica». Segundo o Tribunal, « tal não acontece com uma empresa que
o Estado não encarregou de qualquer missão e que gere interesses privados, mesmo
que se trate de direitos de propriedade intelectual protegidos pela legislação » (ponto
23 do acórdão BRT/SABAM).

15. O Tribunal seguiu a mesma abordagem no seu acórdão de 2 de Março de 1983,
GVL/Comissão14, relativo a uma lei sobre a gestão dos direitos de autor e dos
direitos conexos, cujas disposições prevêem nomeadamente, que uma sociedade de
gestão deve ser autorizada pelos poderes públicos, que está subordinada a uma
tutela exercida pelo departamento das patentes e que é obrigada a celebrar certos
contratos de gestão.

O Tribunal considerou que a legislação em causa « não confia a gestão dos direitos
de autor e dos direitos conexos a determinadas empresas, mas que definiu de forma

                                                
10 Nomeadamente acórdão do TPI de 27.02.1997, FFSA; processo T-106/95, Col. 1997 p II-0229, ponto

192.

11 Ver nomeadamente quanto a este aspecto o Regulamento (CEE) nº 2408/92 do Conselho de
23.07.1992, relativo ao acesso das transportadoras aéreas comunitárias às rotas aéreas
intracomunitárias (JO L 240 de 24.08.1992, p.0008) e o Regulamento (CEE) n.° 1191/69 do Conselho,
de 26 de Junho de 1969, relativo à acção dos Estados-Membros em matéria de obrigações inerentes à
noção de serviço público no domínio dos transportes ferroviários, rodoviários e por via navegável. JO
L 156 de 28.06.1969.

12 Artigo 2º do Regulamento (CEE) n.° 1191/69.

13 Processo 127/73 Col. 1974 p.00313.

14 Processo 7/82 Col. 1983 p.00483.
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geral as regras aplicáveis às actividades de sociedades que se propõem garantir a
exploração colectiva desses direitos. Se é certo que o controlo das actividades
dessas sociedades, tal como organizado pela referida legislação, vai mais longe do
que o controlo público de muitas outras empresas, esta circunstância não é
suficiente no entanto para incluir essas sociedades na categoria de empresas a que se
refere o nº 2 do artigo 86º do Tratado » (pontos 31-32).

16. Da mesma forma, o Tribunal considerou que as operações portuárias de embarque,
de desembarque, de transbordo, de depósito e de movimento em geral das
mercadorias e de qualquer material no porto não assume necessariamente o interesse
económico geral que apresente características específicas em relação àquele de que
se revestem outras actividades da vida económica15.

17. Por outro lado, o Tribunal considerou que « as operações de pilotagem da barra
revestem um interesse económico geral que apresenta características específicas em
relação ao que revestem outras actividades económicas e que é susceptível de as
fazer incluir no âmbito de aplicação do nº 2 do artigo 86º do Tratado. Com efeito, os
pilotos da barra são obrigados a fornecer, em qualquer momento e a qualquer utente,
um serviço universal de pilotagem da barra, e isto por razões de segurança nas águas
portuárias»16.

18. O Tribunal utilizou igualmente a mesma qualificação no domínio dos correios,
verificando que « é incontestável que a Régie des postes está encarregada da gestão
de um serviço de interesse económico geral, que consiste na obrigação de assegurar
a recolha, transporte e distribuição do correio, em benefício de todos os utentes, em
todo o território do Estado-Membro em causa, mediante tarifas uniformes e
condições de qualidade semelhantes, sem ter em conta as situações especiais e a
rentabilidade económica de cada operação individual »17.

Contudo, é conveniente sublinhar que no mesmo acórdão, o Tribunal considerou
que serviços específicos, que dão resposta a necessidades específicas de operadores
económicos e que exigem determinadas prestações suplementares que o serviço
postal não oferece, são dissociáveis do serviço de interesse geral.

19. No domínio da electricidade, o Tribunal considerou que resulta da noção de serviço
de interesse económico geral, a actividade de uma empresa em que « deve assegurar
o fornecimento ininterrupto de energia eléctrica, na totalidade do território
concedido, a todos os consumidores, distribuidores locais ou utilizadores finais, nas
quantidades solicitadas em qualquer altura, a tarifas uniformes e em condições que
só podem variar segundo critérios objectivos aplicáveis a todos os clientes »18.

20. O Tribunal considerou igualmente que podem decorrer da noção de serviço de
interesse económico geral, a manutenção da navegabilidade de uma via marítima

                                                
15 Acórdão de 10.12.1991, Porto di Genova. Processo C-179/90. Col. 1991 p I-05889, e acórdão de

17.07.1997, GT-Link. Processo C-242/95. Col. 1997 p.I-4449.

16 Acórdão de 18.06.1998 Corsica Ferries. Processo C-266/96. Col. 1998 p.I-3949.

17 Acórdão de 19.05.1993 Corbeau. Processo C-320/91, ponto 15. Col. 1993 p. I_02533.

18 Acórdão de 27.04.1994 Commune d�Almelo. Processo C-393/92, ponto 48. Col. 1994 p.I-01477.
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importante19, a distribuição de água20, o fornecimento de prestações de serviços no
domínio das telecomunicações21, e as emissões de televisão22.

21. Esta análise rápida da jurisprudência sugere que a qualificação de SIEG abrange
normalmente serviços23:

•  cujo fornecimento é geralmente confiado a operadores particulares, mais do que
regularmente confiado a todas as empresas o sector económico;

•  que visam satisfazer necessidades gerais dos cidadãos, nomeadamente no caso
de um serviço universal, ou no caso de certos serviços oferecidos no âmbito de
redes, e não beneficiam uma categoria específica de utilizadores.

Em contrapartida, não pode ser utilizada uma tal qualificação de SIEG, por exemplo,
quando são concedidos direitos exclusivos unicamente para permitir a uma empresa
financiar a realização de um investimento (em especial, uma infra-estrutura).

22. No âmbito da sua prática decisional, a Comissão compromete-se a seguir
escrupulosamente a jurisprudência do Tribunal e só raramente contesta a
qualificação de SIEG. Tais intervenções não constituem uma interferência da
Comissão nas competências dos Estados-Membros, mas têm unicamente por
objectivo evitar os abusos. É o que acontece nomeadamente quando a actividade em
causa não apresenta qualquer carácter específico em relação às outras actividades
económicas ou quando esta actividade é já realizada de forma satisfatória por
empresas que operam segundo as regras do mercado24.

D.    NOÇÃO AUXÍLIO ESTATAL

23. O objecto do presente documento não consiste em expor de forma pormenorizada a
noção de auxílio estatal. Todavia, tal como a Comissão já indicou no seu relatório
destinado ao Conselho Europeu de Sevilha, relativo à situação dos trabalhos
referentes às orientações em matéria de auxílios estatais no domínio dos SIEG25, é
conveniente «fazer o ponto da situação sobre a jurisprudência pertinente,
particularmente no que diz respeito às noções de actividade económica e de
afectação das trocas comerciais, e introduzir clarificações sobre as modalidades de
cálculo das compensações, designadamente em articulação com os contratos

                                                
19 Acórdão de 14.07.1971 Muller/Luxembourg. Processo 10/71. Col. 1971 p.723.

20 Acórdão 08.11.1983 IAZ. Processo 96/82. Col. p.3369.

21 Acórdão de 20.03.1985 Itália/Comissão. Processo 41/83. Col. 1985 p.873.

22 Acórdão de 30.04.1974 Sacchi/Itália. Processo 155/73. Col. 1974 p.409.

23 Sem prejuízo das disposições específicas que possam existir em certos sectores, como por exemplo, no
sector dos transportes (Regulamento 1191/69).

24 Ver nomeadamente quanto a este aspecto, a decisão da Comissão de 20.06.2001 no processo Tirrenia
di navigazione. Processo C 64/99.

25 COM (2002) 280 final.
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públicos, a fim de evitar excessos de compensações ». As questões respeitantes à
noção de auxílio estatal continuam pertinentes independentemente da evolução da
jurisprudência do Tribunal relativa às compensações de serviço público. Está com
efeito estabelecido que a compensação adicional permanecerá de qualquer forma um
auxílio estatal sujeito à disposições do artigo 87º do Tratado.

D.1   Noção de actividade económica

24. As Comunicações da Comissão sobre os serviços de interesse geral na Europa de
199626 e 200027, bem como o relatório da Comissão destinado ao Conselho Europeu
de Laeken28, incluem informações sobre a noção de actividade económica, que
continuam a ser válidas e as quais pode ser útil recordar.

25. De forma geral, o direito comunitário qualifica como empresa, qualquer entidade
que realiza uma actividade económica, independentemente do seu estatuto jurídico e
do seu modo de financiamento29. O facto de esta entidade não prosseguir um
objectivo lucrativo não é pertinente.

26. A recente jurisprudência do Tribunal e a prática decisional da Comissão permitiram
introduzir clarificações desta noção, principalmente em dois sectores em que as
empresas podem ser encarregadas de missões de serviço de interesse económico
geral.

D.1.a)  O domínio da segurança social e da protecção social

27. No seu acórdão de 22 de Janeiro de 2002, proferido no processo Cisal di Battistello
venanzio & C. Sas/INAIL30, o Tribunal examinou as actividades do instituto italiano
de seguros contra os acidentes de trabalho. Este instituto está encarregado pelos
poderes públicos de garantir o seguro obrigatório contra os acidentes de trabalho e
as doenças profissionais. É financiado por cotizações cuja taxa não é
sistematicamente proporcional ao risco segurado e o montante das prestações pagas
não é necessariamente proporcional aos rendimentos do segurado. As prestações são
pagas em caso de acidente, mesmo que as cotizações não tenham sido pagas
atempadamente. O Tribunal tira a conclusão que o sistema implica uma
solidariedade entre os trabalhadores e que o instituto em causa desempenha uma
função exclusivamente social. A sua actividade não é pois de natureza económica na
acepção das regras de concorrência do Tratado CE.

28. O Tribunal confirma a sua jurisprudência tradicional, segundo a qual os sistemas
obrigatórios de protecção social de base se centram no princípio de solidariedade
nacional não constituem actividades económicas31. Em contrapartida, os sistemas

                                                
26 JO C 281 de 26.09.1996.

27 JO C 17 de 19.01.2001.

28 COM(2001) 598 final.

29 Ver nomeadamente o acórdão Höfner C-41/90.

30 Processo C-218/00.

31 Nomeadamente o acórdão Poucet e Pistre de 17 de Fevereiro de 1993. Processo C-159/91 e C-160/91.
Col. 1993 p I-00637.
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complementares facultativos, baseados no princípio da capitalização e cujo
montante das prestações depende do montante das cotizações pagas e dos resultados
financeiros dos organismos, constituem actividades económicas32.

D.1.b).  O domínio da saúde

29. No seu acórdão Ambulanz Glöckner de 25 de Outubro de 200133, o Tribunal indicou
que o transporte de doentes constitui uma actividade económica. Esta é com efeito
proposta contra remuneração por diferentes intervenientes no mercado do transporte
de urgência e do transporte de doentes. Ora, é evidente que constitui uma actividade
económica, qualquer actividade que consista em oferecer bens ou serviços num
determinado mercado.

No caso presente, esses serviços são fornecidos por organismos sem objectivo
lucrativo. O Tribunal recordou contudo que essas especificidades não são de
natureza a afastar a qualificação de empresa na acepção do artigo 87º do Tratado
CE, desde que esses organismos realizem uma actividade económica.

30. No seu acórdão Henning Veedfald de 10 de Maio de 200134, o Tribunal indicou que
o fabrico no interior do hospital de uma substância utilizada no âmbito de uma
prestação médica no interior do hospital, constitui uma actividade económica. O
facto de esta prestação não ser directamente paga pelo doente, mas pelos fundos
públicos, não altera a qualificação de actividade económica.

31. Esta abordagem é confirmada pelos dois Acórdãos do Tribunal: B.S.M
Smits/Stichting Ziekenfonds35, e Abdon Vanbraekel36, de 12 de Julho de 2001.
Nesses processos, era defendido por certos Estados-Membros que as prestações
médicas não constituem actividades económicas, devido ao facto de o doente, que
beneficia de cuidados num hospital, não dever necessariamente pagar as prestações.
O Tribunal considerou que as actividades médicas constituem actividades
económicas, independentemente do facto de as prestações poderem não ser
directamente pagas pelos doentes, mas pelos poderes públicos ou seguros de
doença.

D.1.c)  Conclusão sobre a noção de actividade económica

32. De uma forma geral, afigura-se que a noção de actividade económica inclui
"qualquer actividade consistente na oferta de bens ou serviços num determinado
mercado e que seja susceptível, pelo menos em princípio, de ser a de uma entidade

                                                
32 Nomeadamente o acórdão Albany de 21.09.1999. Processo C-67/96. Col. 1999 p I-5751.

33 Processo C-475/99.

34 Processo C-203/99 Col. 2001 p.I-03569.

35 Processo C-157/99 Col. 2001 p.I-5473.

36 Processo C-368/98 Col. 2001 p.I-5363.
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privada que prossiga um objectivo lucrativo"37. Tal pode acontecer nomeadamente
quando o benefício do fornecimento de determinados serviços pode ser desviado
pelo privado, uma vez que os clientes podem ser chamados a pagar o custo dos
serviços.

33. A presença de um elemento de solidariedade não exclui necessariamente a
possibilidade de exercer uma actividade com lucro. Operadores podem aceitar tomar
em consideração tais aspectos de solidariedade à luz de outros benefícios que podem
retirar intervindo no sector em causa. Inversamente, entidades que não procurem a
realização de lucro podem estar em concorrência com empresas que prossigam a
realização de lucro e por esse facto constituir empresas na acepção do artigo 87º do
Tratado CE.

34. A jurisprudência recente demonstra igualmente que a noção de actividade
económica é uma noção evolutiva, associada em parte às opções políticas de cada
Estado-Membro. Os Estados-Membros podem decidir transferir para empresas
determinadas tarefas tradicionalmente consideradas como da própria competência
dos Estados. Os Estados podem também criar as condições para a presença de um
mercado relativamente a um produto ou um serviço que de outra forma não poderia
existir. Tais intervenções estatais têm por consequência que as actividades em causa
se tornam económicas e são abrangidas pelo âmbito de aplicação das regras de
concorrência.

35. É igualmente conveniente notar que uma entidade que exerce principalmente
actividades não económicas pode ter actividades secundárias de natureza
económica. Nessa hipótese, a qualificação de empresa na acepção das regras de
concorrência será limitada à parte das actividades económicas.

36. É conveniente sublinhar que na prática decisional da Comissão é raro que a
qualificação de uma actividade como económica ou não económica suscite
dificuldades38. Os critérios enunciados por uma jurisprudência já bem estabelecida
permitem geralmente responder às questões que se colocam tendo em vista
qualificar uma actividade. A título de exemplo, em 23 de Agosto de  2002, a
Comissão adoptou uma decisão especificando que não constituem actividades
económicas, as actividades de fundações bancárias italianas que consistem em gerir
o seu próprio património e em utilizar os produtos desta gestão para atribuir
subvenções a organismos com um objectivo não lucrativo39.

37. De uma forma geral, é difícil prever o estabelecimento de uma lista de actividades
que, a priori, não seriam económicas. Esta noção é evolutiva e depende em parte
das opções políticas efectuadas por cada Estado-Membro. Por conseguinte, uma
lista desse tipo não traria uma verdadeira segurança jurídica, uma vez que nunca
estaria actualizada e seria por conseguinte de pouca utilidade. Por outro lado, no
interesse das empresas comunitárias, é necessário que o direito da concorrência
possa seguir as evoluções económicas e em especial o facto de determinados

                                                
37 Conclusões do Advogado-Geral Jacobs de 13.09.2001, no processo C-218/00, Cisal di Battistello

Venanzio & C. Sas.

38 Certas actividades podem ser apresentadas pelos Estados-Membros como não económicas, mesmo
que, segundo a Comissão, constituam actividades económicas na acepção do artigo 87º do Tratado CE.

39 Processo C 54/2000.
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Estados-Membros poderem decidir transferir para o mercado certas funções que
seriam tradicionalmente das suas competências de autoridade pública.

D. 2   Noção de recursos estatais

38. No seu acórdão PreussenElektra de 13 de Março de 200140, o Tribunal recordou que
apenas as vantagens concedidas directa ou indirectamente a través de recursos
estatais41 são consideradas auxílios na acepção do artigo 87º. Vantagens financiadas
por recursos privados podem ter por efeito reforçar a posição de certas empresas,
mas não são abrangidas pelas disposições previstas no artigo 87º.

39. Essa transferência de recursos estatais pode assumir inúmeras formas: subvenções
directas, créditos de imposto, vantagens em espécie� No seu acórdão SFEI de 11
de Julho de 199642, o Tribunal considerou que « o fornecimento de assistência
logística e comercial sem contrapartida normal por uma empresa pública às suas
filiais de direito privado que exercem uma actividade aberta à livre concorrência é
susceptível de constituir um auxílio de Estado na acepção do artigo 87º do
Tratado ». Ao não facturar um preço normal à sua filial, o Estado, representado pela
empresa-mãe que é um empresa pública, abandona assim recursos estatais. No seu
acórdão Stardust de 16 de Maio de 200243, o Tribunal confirmou nomeadamente
que os recursos à disposição de uma empresa pública constituem recursos estatais na
acepção do artigo 87º do Tratado44. Do mesmo modo, o facto de o Estado não
receber dividendos junto de empresas em que detém um participação, nas mesmas
condições que os investidores privados, constitui uma transferência de recursos
públicos.

40. Os Estados-Membros podem por vezes prever o financiamento de um SIEG através
de taxas ou cotizações pagas por certas empresas ou utilizadores e cujo produto é
transferido para uma ou várias empresas encarregadas de explorar o referido SIEG.
Tais modalidades de financiamento foram analisadas pelo Tribunal, nomeadamente
no seu acórdão de 2 de Julho de 1974, proferido no processo Itália/Comissão, em
que especificou « que sendo os fundos em causa alimentados por contribuições
obrigatórias impostas pela legislação do Estado, e sendo, tal como o caso em apreço
o demonstra, geridos e repartidos em conformidade com a referida legislação,
devem ser considerados recursos estatais na acepção do artigo 87º, ainda que sejam
administrados por instituições distintas da autoridade pública »45. Do mesmo modo,
no seu acórdão de 11 de Março de 1992, proferido no processo Compagnie

                                                
40 Processo C-379/98.

41 Por Estado, é conveniente entender não apenas o Estado central, mas igualmente o conjunto das
autoridade públicas regionais ou locais, bem como as empresas públicas.

42 Processo C-39/94.

43 Processo C-482/99.

44 A noção de empresa pública é definida na Directiva 80/723/CEE de 25 de Junho de 1980 relativa à
transparência das relações financeiras entre os Estados-Membros e as empresas públicas, bem como à
transparência financeira em certas empresas (JO L 195 de 29.07.1980), com a última redacção que lhe
foi dada pela Directiva 2000/52/CE da Comissão de 26 de Julho de 2000 (JO L 193 de 29.07.2000).

45 Processo C-173/73.
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Commerciale de l�Ouest46, o Tribunal confirmou que auxílios financiados por taxas
parafiscais constituem auxílios na acepção do artigo 87º do Tratado CE.

41. Daí resulta que compensações para a exploração de SIEG, financiadas por taxas
parafiscais ou contribuições obrigatórias impostas pelo Estado e geridas e repartidas
em conformidade com a legislação, em especial, quando é estabelecido pelo Estado
um fundo, são compensações concedidas com recursos estatais na acepção do artigo
87º do Tratado CE.

42. O acórdão Ferring de 22 de Novembro de 200147, independentemente da questão da
natureza das compensações, inclui igualmente informações úteis quanto à noção de
transferência de recursos estatais. O processo incide sobre a distribuição grossista
dos medicamentos, realizado em França por dois circuitos directamente
concorrentes: o dos grossistas-distribuidores, e o dos laboratórios farmacêuticos que
praticam a venda directa. Os laboratórios que praticam as vendas directas estão
sujeitos ao pagamento de um imposto, que não é imposto aos
grossistas-distribuidores. O Tribunal considerou que a não sujeição dos
grossistas-distribuidores ao imposto equivale a conceder-lhes uma isenção fiscal. As
autoridades nacionais renunciaram com efeito, em benefício dos
grossistas-distribuidores, a cobrar receitas fiscais.

D.3    A afectação das trocas comerciais

43. Para serem eventualmente abrangidos pelo artigo 87º, os auxílios devem afectar ou
ameaçar afectar as trocas comerciais entre Estados-Membros bem como a
concorrência. Em matéria de auxílios estatais, estas duas condições estão
frequentemente associadas. A afectação da concorrência pressupõe geralmente a
existência de um mercado liberalizado. Isto significa que, em princípio, no caso de
mercados não liberalizados48, os auxílios podem por conseguinte não ser abrangidos
pelas disposições do artigo 87º. Ora, um auxílio concedido a uma empresa que opera
num mercado não liberalizado pode causar efeitos sobre a concorrência e sobre as
trocas comerciais, se a empresa beneficiária operar igualmente em mercados
liberalizados. Também não se pode excluir, em certos casos, efeitos sobre a
concorrência em mercados conexos liberalizados e/ou efeitos sobre as trocas
comerciais entre Estados-Membros.

44. O TPI recordou no seu acórdão Confederacion Espanola de Transporte de
Mercancias de 29 de Setembro de 200049 que «quando um auxílio financeiro reforça
a posição de uma empresa relativamente a outras empresas concorrentes nas trocas
comerciais intracomunitárias, estas últimas devem ser consideradas influenciadas
pelo auxílio». Tal acontece quando a empresa beneficiária do auxílio participa
activamente nas trocas comerciais entre Estados-Membros ou quando participa em
contratos adjudicados por concurso em vários Estados-Membros.

                                                
46 Processos apensos C-78/90 a C-83/90.

47 Processo C-53/00.

48 A noção de liberalização não necessita forçosamente de uma decisão comunitária. A liberalização
pode ser realizada por alguns Estados-Membros na ausência de obrigações comunitárias.

49 Processo T-55/99.
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45. Contudo, um auxílio pode igualmente ser «susceptível de afectar as trocas
comerciais entre os Estados-Membros e de falsear a concorrência ainda que a
empresa beneficiária, que se encontra em concorrência com produtores de outros
Estados-Membros, não participe, ela própria, nas exportações. Com efeito, quando
um Estado-Membro concede um auxílio a uma empresa, a produção interna pode
ser mantida ou aumentada, daí resultando que as hipóteses de as empresas
estabelecidas noutros Estados-Membros exportarem os seus produtos para o
mercado deste Estado-Membro sejam diminuídas».

46. O montante relativamente reduzido de um auxílio ou a dimensão relativamente
modesta da empresa beneficiária não exclui a priori, a eventualidade de as trocas
comerciais serem afectadas. Para determinar se este critério é efectivamente
cumprido, é conveniente analisar cada caso e em especial a estrutura do mercado em
causa, nomeadamente a existência ou não de uma concorrência acentuada bem
como o número de empresas presentes.

47. Isto não significa contudo que a Comissão tenha vocação para analisar todos os
apoios financeiros concedidos pelos Estados-Membros. Esta é razão pela qual em 12
de Janeiro de 2001, a Comissão adoptou o Regulamento (CE) 69/2001 relativo à
aplicação dos artigos 87° e 88° do Tratado CE aos auxílios de minimis50. Este
estabelece que os auxílios cujo montante não excede 100 000 euros por empresa
num período de três anos não são abrangidos pelo n.º 1 do artigo 87º do Tratado.
Este regulamento é aplicável a todos os sectores, à excepção do sector dos
transportes, e das actividades associadas à produção e à transformação ou à
comercialização dos produtos enunciados no Anexo I. São igualmente excluídos os
auxílios a favor de actividades ligadas à exportação, bem como os auxílios
subordinados à utilização de produtos nacionais preferencialmente aos produtos
importados.

48. Por outro lado, se não for possível identificar a priori todos os casos de auxílio que
não afectem as trocas comerciais nem a concorrência, a Comissão deu contudo já
indicações úteis na sua prática decisional.

49. Em 2000, a Comissão decidiu que a subvenção anual atribuída ao explorador
privado da piscina da Dorsten51 não constitui um auxílio na acepção do artigo 87º do
Tratado, uma vez que esse equipamento desportivo será essencialmente utilizado
pelos habitantes da cidade e das comunas vizinhas. Por conseguinte, o critério da
afectação das trocas comerciais não está estabelecido.

50. Do mesmo modo, em 27 de Fevereiro de 2002, a Comissão adoptou uma decisão
relativa aos apoios públicos concedidos a certos hospitais irlandeses52. A medida em
causa previa uma vantagem fiscal a favor das pessoas que investem na construção,
extensão ou melhoramentos dos hospitais. Os hospitais beneficiários da medida
devem reservar uma parte da sua capacidade para o serviço público de cuidados. A
Comissão considerou que a medida beneficia os hospitais que podem desta forma
desenvolver as suas actividades. Contudo, a Comissão considerou que a medida em

                                                
50  JO L 10 de 13.01.2001.

51 Processo N-258/2000, Swimming pool Dorsten, Comissão, Comunicado de imprensa, IP /00/1509 de
21/12/2000.

52 Processo N 543/2001 Capital allowances for hospitals.
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causa beneficiará essencialmente os hospitais locais relativamente aos quais existe
uma subcapacidade e não dará origem à criação de complexos hospitalares
susceptíveis de atrair clientes provenientes de outros Estados-Membros. Por
conseguinte, a medida não é susceptível de afectar as trocas comerciais entre
Estados-Membros.

51. Em 6 de Junho de 2002, a Comissão adoptou uma decisão relativa aos apoios
públicos concedidos para a renovação do Brighton West Pier53. As autoridades
públicas britânicas prevêem conceder um auxílio ao proprietário do West Pier para a
sua restauração. Esta será igualmente em parte financiada por uma empresa privada
que será seguidamente encarregada da sua exploração comercial e poderá nesse
âmbito utilizar terrenos públicos colocados à sua disposição por um montante
simbólico. A Comissão considerou que estas medidas financiadas com recursos
públicos beneficiam o proprietário do West Pier, bem como a empresa que
assegurará a sua exploração comercial. Todavia, a Comissão considerou que a
medida em causa não é susceptível de afectar as trocas comerciais entre
Estados-Membros. Não existe qualquer instalação semelhante nos outros
Estados-Membros e o West Pier é principalmente susceptível de atrair turistas
britânicos. A reputação internacional deste é insuficiente para atrair turistas de
outros Estados-Membros.

52. Em 17 de Julho de 2002, a Comissão adoptou uma decisão que especificava que as
subvenções concedidas à instalação de áreas de serviço para os transportadores
rodoviários de mercadorias em Tenerife não afectam as trocas comerciais e não
constituem por conseguinte auxílios estatais54.

53. Essas decisões recentes ilustram a preocupação da Comissão em concentrar os seus
esforços nos processos susceptíveis de ter um impacto realmente significativo sobre
as trocas comerciais entre Estados-Membros.

D. 4  A noção de vantagem

54. Para constituir um auxílio na acepção do artigo 87º, a compensação concedida com
recursos estatais deve conceder uma vantagem e esta vantagem deve ser selectiva. O
critério de selectividade é preenchido quando a referida vantagem é reservada a
algumas empresas ou a um sector de actividade.

55. No seu acórdão Ferring de 22 de Novembro de 2001, o Tribunal analisou a natureza
da vantagem fiscal concedida aos grossistas-distribuidores, não sujeitos ao
pagamento de um imposto que os laboratórios devem por seu lado pagar sobre as
suas vendas directas às farmácias. O Tribunal considerou que « apesar de o imposto
sobre as vendas directas de medicamentos aplicado, por um Estado-Membro, aos
laboratórios farmacêuticos corresponder aos custos adicionais efectivamente
suportados pelos grossistas-distribuidores, para cumprimento das suas obrigações de
serviço público, a não sujeição destes últimos ao referido imposto pode ser
considerada a contrapartida das prestações efectuadas e, por isso, uma medida que
não constitui um auxílio de Estado na acepção do artigo 87° do Tratado. De resto,
quando esta condição de equivalência entre a isenção concedida e os custos

                                                
53 Processo N 560/01 e NN 17/02. JO de 05.07.2002.

54 Ver comunicado de imprensa 02/1081 de 17/07/2002.
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adicionais mencionados for obtida, os grossistas-distribuidores não beneficiarão, na
realidade, de uma vantagem na acepção do n° 1 do artigo 87° do Tratado, porque a
medida em causa terá como único efeito colocar estes grossistas e os laboratórios
farmacêuticos em condições de concorrência comparáveis. ».

56. Parece resultar desta jurisprudência que as compensações concedidas pelos
Estados-Membros às empresas encarregadas de explorarem SIEG não concedem a
estas últimas uma vantagem na acepção do artigo 87º do Tratado CE, quando o seu
montante corresponde aos custos adicionais expostos para cumprir as obrigações de
serviço público55. Por outro lado, as compensações que não correspondem a um
custo adicional associado a obrigações de serviço público, ou cujo montante excede
estes custos adicionais, concedem uma vantagem às empresas beneficiárias e são
susceptíveis de constituir auxílios estatais na acepção do artigo 87º do Tratado CE.

Esta análise deverá ser completada ou alterada à luz da futura jurisprudência do
Tribunal. Nas suas conclusões de 19 de Março der 2002 relativas ao processo
C-280/00 Altmark Trans GmbH, o Advogado-Geral Léger propõe com efeito ao
Tribunal a alteração da sua jurisprudência Ferring e considerar que as
compensações de serviço público constituem auxílios estatais, ainda que se limitem
a compensar os custos do serviço público.

Nas suas conclusões de 30 de Abril de 2002 relativas ao processo C-126/01 GEMO
SA, o Advogado-Geral Jacobs propõe por seu lado estabelecer uma distinção entre
duas categorias de casos, baseada na natureza da ligação entre o financiamento
concedido e os encargos impostos, e na clareza com que esses encargos são
definidos.

D. 5   Notificação

57. Em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 88º do Tratado CE, os
Estados-Membros devem notificar previamente à Comissão os seus projectos de
auxílios estatais56. A Comissão procede à instrução de um processo em
conformidade com o disposto pelo regulamento processual 659/99 de 22 de Março
de 199957. Esta obrigação de notificação não diz respeito aos projectos de
compensação não susceptíveis de constituírem auxílios estatais. Se a jurisprudência
Ferring for confirmada, esta obrigação não existe quando o montante da
compensação não ultrapassar os custos adicionais associados às obrigações de
serviço público.

58. Independentemente da qualificação jurídica da compensação, quando o montante
desta é susceptível de exceder os custos adicionais do serviço público, é necessário
que o conjunto da medida seja notificada em conformidade com o disposto no n.º 3
do artigo 88º do Tratado CE, a fim que a Comissão possa analisar os elementos de
auxílio estatal.

                                                
55 Ver quanto a este aspecto a título de exemplo, a decisão da Comissão de 02.07.2002, no processo N

749/01 Swedish Posten (IP/02/982).

56 Sem prejuízo dos regulamentos de isenção que isentam, mediante determinadas condições, da
obrigação de notificação.

57 JO L 83 de 27.3.1999.



COMP-2002-01759-02-00-PT-TRA-00 (FR)

-17-

Aspecto a desenvolver posteriormente à luz da jurisprudência do Tribunal58

E.    A QUESTÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS

59. Por vezes, a prestação de um SIEG necessita da realização de uma infra-estrutura
que pode revelar-se economicamente não rentável para um operador privado59.
Nesse caso, o financiamento pode ser assumido, no todo ou em parte, pelos poderes
públicos.

60. Este financiamento da realização de uma infra-estrutura pelo Estado, pode em certas
circunstâncias, não constituir um auxílio estatal, desde que não seja concedida
qualquer vantagem a uma empresa em situação de concorrência com outras
empresas. É geralmente o que acontece com infra-estruturas que apresentam
determinadas características:

•  Trata-se de infra-estruturas necessárias para fornecer um serviço considerado da
responsabilidade do Estado para com o público e que são limitadas à
necessidade desse serviço;

•  O mercado nunca as realizará nas mesmas condições;

•  Não são de natureza a favorecer selectivamente uma empresa.

61. A fim de evitar favorecer certas empresas, a infra-estrutura não deverá normalmente
ser reservada a um único utilizador, mas aberta a diferentes operadores e, se
possível, a diferentes actividades. Se os poderes públicos conservarem o controlo da
infra-estrutura, esta deve ser disponibilizada aos utilizadores numa base não
discriminatória. Se for alugada a empresas, devem ser pagas taxas de um montante
apropriado. Em caso de utilização limitada a uma única empresa, o Estado-Membro
deverá respeitar as condições em matéria de transparência e de não discriminação.

F. « ATRIBUIÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO »

62. A noção de serviço de interesse económico geral na acepção do artigo 86º do
Tratado implica que as empresas em causa tenham sido encarregadas de uma missão
específica atribuída pelo Estado60. Daí resulta que é necessária uma atribuição de
serviço público para definir as obrigações das empresas em causa e do Estado.

63. A missão de serviço público deve ser confiada através de um acto oficial público,
que pode assumir a forma de um acto legislativo ou regulamentar, ou de um
contrato ou mandato. Este acto oficial deve indicar:

                                                
58 Quando a jurisprudência do Tribunal estiver consolidada, a Comissão determinará os meios próprios

para garantir a segurança jurídica, nomeadamente à luz da experiência adquirida no domínio dos
transportes.

59 A realização de uma tal infra-estrutura não é normalmente considerada, enquanto tal, um SIEG, mas
pode ser utilizada para prestar um SIEG. Nesse caso, o preço de utilização da infra-estrutura pode
constituir um instrumento de financiamento do SIEG.

60 Ver nomeadamente quanto a este aspecto o acórdão do Tribunal de 21 de Março de 1974,
BRT/SABAM. Processo 127/73 Col. 1974, p. 00313.
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•  A natureza das obrigações de serviço público;

•  As empresas implicadas e o território em questão;

•  A responsabilidade para a fixação dos preços de vendas das empresas e as
condições de revisão;

•  A natureza dos direitos exclusivos ou especiais eventualmente concedidos às
empresas;

•  O montante eventual de compensação concedido às empresas bem como as
eventuais cláusulas de revisão;

•  A duração de aplicação das obrigações.

64. Este acto deve ser público e/ou acessível mediante pedido.

65. A atribuição do serviço público deverá ser limitada no tempo a fim de permitir uma
abertura à concorrência periódica. A Comissão considera que um período de cinco é
adequado, salvo excepções devidamente fundamentadas pela natureza do
investimento61.

66. É necessário que o Estado-Membro assegure um controlo periódico a fim de velar
por que as tarefas confiadas à empresa encarregada de um SIEG sejam
efectivamente cumpridas, e que em consequência a compensação de serviço público
continue a ser justificada.

G.  MODALIDADES DE SELECÇÃO DAS EMPRESAS ENCARREGADAS DE
SIEG

67. Os Estados-Membros têm a liberdade de escolher a forma como os SIEG devem ser
assegurados e podem decidir oferecê-los eles próprios ou confiar a missão a
empresas públicas ou privadas. Quando os Estados-Membros confiam a missão a
uma empresa62, devem respeitar as regras comunitárias aplicáveis à selecção dos
prestadores.

68. Um contrato através do qual uma autoridade pública confia a gestão de um SIEG a
uma empresa e que satisfaz as condições enunciadas nas directivas comunitárias
relativas aos contratos públicos63, está sujeito às obrigações decorrentes das

                                                
61 Foi adoptado um período de 5 anos na proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho

relativo à acção dos Estados-Membros em matéria de obrigações de serviço público e adjudicação de
contratos de serviço público no sector do transporte de passageiros por via férrea, estrada e via
navegável interior. COM (2000) 7 final.

62 As regras de concorrência são aplicáveis nas mesmas condições às empresas públicas e privadas.

63 Directiva 92/50/CE do Conselho de 18 de Junho de 1992 relativa à coordenação dos processos de
adjudicação de contratos públicos de serviços (JO L 209 de 24.07/1992), Directiva 93/36/CEE do
Conselho de 14 de Junho de 1993 relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos
públicos de fornecimento (JO L 199 du 09/08/1993), Directiva 93/37/CEE do Conselho de 14 de
Junho de 1993 relativa à coordenação dos processos de adjudicação de empreitadas de obras públicas
(JO L 199 de 09/08/1993), Directiva 93/38/CEE do Conselho de 14 de Junho de 1993 relativa à
coordenação dos processos de celebração de contratos nos sectores da água, da energia, dos transportes
e das telecomunicações (JO L 199 de 09/08/1993).
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referidas directivas. A adjudicação desse contrato deverá por conseguinte seguir as
regras previstas nas directivas supramencionadas e, em especial, as relativas à
abertura à concorrência e à transparência dos procedimentos de adjudicação dos
contratos.

69. Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal64, a adjudicação de SIEG não
abrangida pelas directivas relativas aos contratos públicos deve contudo respeitar as
regras e os princípios pertinentes do Tratado, isto é, as regras relativas à livre
prestação de serviços e à liberdade de estabelecimento, bem como os princípios de
transparência, igualdade de tratamento e proporcionalidade.

70. Nessas condições, as regras e princípios que devem ser respeitados pelas
autoridades públicas na escolha do prestador do serviço (e da sua proposta)
decorrem directamente do Tratado e aplicam-se a todos os contratos bem como a
qualquer acto estatal unilateral ou imputável ao Estado, celebrado pelas autoridades
públicas e que tenha por objecto a delegação de uma prestação de actividades
económicas na acepção do Tratado. Essas regras e princípios recordados pela
Comissão na sua comunicação interpretativa sobre as concessões, de 12 de Abril de
200065, e confirmados pelo Tribunal66, são as regras relativas à livre prestação de
serviços e à liberdade de estabelecimento, bem como os princípios de transparência,
de igualdade de tratamento e de proporcionalidade.

71. O princípio da transparência implica que seja garantido a favor de qualquer
potencial proponente, um grau de publicidade adequado que permita uma abertura
do mercado dos serviços à concorrência bem como o controlo da imparcialidade de
procedimentos de adjudicação. Incumbe aos Estados-Membros determinar o grau de
publicidade adequado em função de critérios objectivos, por exemplo, em função do
montante dos contratos em causa. Se é certo que deve ser incentivado o máximo de
publicidade, é evidente que as exigências podem ser mais limitadas no caso de
contratos de montantes reduzidos, do que no caso de contratos de montantes
significativos, relativamente aos quais as empresas instaladas noutros
Estados-Membros podem candidatar-se. As mesmas exigências devem contudo ser
aplicadas aos contratos semelhantes. Em caso de litígio, incumbe aos
Estados-Membros justificarem o grau de publicidade utilizado para um contrato.

72. O princípio de igualdade de tratamento exige que todas as empresas comunitárias
possam concorrer nas mesmas condições para a obtenção dos SIEG. As condições e
critérios devem ser objectivos e aplicados de forma transparente e não
discriminatória.

H.   DIREITOS EXCLUSIVOS OU ESPECIAIS

73. As empresas encarregadas de SIEG beneficiam por vezes de direitos exclusivos ou
especiais concedidos pelos Estados-Membros. Relativamente a este aspecto, o
Tribunal de Justiça indicou67 que o nº 2 do artigo 86º do Tratado « permite aos

                                                
64 Nomeadamente o acórdão Telaustria de 7.12.2000, Processo C-324/98.

65 JO C 121 de 29.4.2000.

66 Acórdão Telaustria de 7.12.2000. Processo C-324/98.

67 Nomeadamente o acórdão P. Corbeau de 19.05.1993, processo C-320/91.
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Estados-Membros a atribuição a empresas por eles incumbidas da gestão de serviços
de interesse económico geral, de direitos exclusivos que podem prejudicar a
aplicação das normas do Tratado relativas à concorrência, na medida em que
restrições à concorrência, ou até a exclusão de qualquer concorrência, por parte de
outros operadores económicos, sejam necessárias ao desempenho da missão especial
atribuída às empresas titulares de direitos exclusivos ».

74. É importante sublinhar que tais restrições à concorrência só podem ser justificadas
na medida em que sejam necessárias para o cumprimento da missão de serviço
público. É conveniente, nomeadamente, que as obrigações sejam claramente
identificadas para analisar a necessidade dos direitos concedidos68. As restrições que
ultrapassam o estritamente necessário, são susceptíveis de infringir o disposto no
artigo 86º em conjugação com os artigo 5º e 81º e/ou 82º do Tratado CE. Do mesmo
modo, o comportamento tarifário das empresas que beneficiam de direitos
exclusivos continua sujeita ao disposto nos artigos 81º e 82º do Tratado CE. O
mesmo raciocínio é aplicável aos direitos especiais conferidos pelos
Estados-Membros.

75. De uma forma geral, os direitos exclusivos ou especiais só podem limitar a
concorrência em determinados mercados, na medida em que essas restrições sejam
necessárias para o cumprimento da missão específica de serviço público.

I.  TRANSPARÊNCIA DAS RELAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O ESTADO E
AS EMPRESAS ENCARREGADAS DE SIEG

76. As empresas encarregadas de SIEG são titulares de direitos exclusivos ou especiais,
e são desta forma abrangidas pelo âmbito de aplicação da Directiva 80/723/CE da
Comissão, 25 de Junho de 1980, relativa à transparência das relações financeiras
entre os Estados-Membros e as empresas públicas bem como à transferência
financeira em certas empresas69, com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 2000/52/CE da Comissão, de 26 de Julho de 200070. Os Estados-Membros
devem garantir a transparência das relações financeiras entre si e as empresas
encarregadas de SIEG, fazendo nomeadamente ressaltar :

•  A disponibilização de recursos públicos efectuada directamente incluindo as
isenções e reduções fiscais. Os recursos públicos incluem nomeadamente as
entradas de capital, as compensações de perdas de exploração, as entradas a
fundo perdido ou os empréstimos em condições privilegiadas, a não cobrança de
lucros ou a não recuperação de dívidas, a renúncia a uma remuneração normal
do capital investido.

•  A disponibilização de recursos públicos efectuada através de outras empresas
públicas ou de instituições financeiras.

•  A utilização desses recursos públicos.

                                                
68 Ver nomeadamente o acórdão de 11/04/1989, Ahmed Saeed Flugreisen, proferido no processo 66/86.

69 JO L 195de 29.07.1980.

70 JO L 193 de 29.07.2000.
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77. É necessário dispor de uma contabilidade separada quando uma empresa
encarregada de um SIEG realiza igualmente outras actividades abertas à
concorrência para além do SIEG, a fim de poder garantir que as compensações
concedidas para o serviço público não sejam em parte utilizadas para financiar as
actividades abertas à concorrência. As disposições contabilísticas contidas noutros
textos comunitários devem igualmente ser respeitadas, em especial, as disposições
incluídas na Directiva 97/67/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de
Dezembro de 1997, relativa a regras comuns para o desenvolvimento do mercado
interno dos serviços postais da comunidade e à melhoria da qualidade do serviço71, e
na Directiva 96/92/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Dezembro
de 1996, relativa a regras comuns para o mercado interior da electricidade72.

78. As disposições da Directiva 80/723/CEE não são aplicáveis às empresas, cujo
volume de negócios anual seja inferior a 40 milhões de euros (artigo 4º, com
redacção que lhe foi dada pela Directiva 2000/52/CE de 26.07.2000). Contudo,
quando um Estado-Membro concede uma compensação de serviço público a uma
empresa igualmente activa num mercado fora do SIEG, só a realização de uma
contabilidade separada estabelecida segundo as linhas desenvolvidas na directiva
supramencionada, permite assegurar-se da ausência de compensação adicional e
garantir uma real segurança jurídica às empresas em causa73.

J.   FINANCIAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO

79. Os Estados-Membros têm a liberdade de escolher o modo de financiamento dos seus
SIEG. Podem ser identificadas quatro grandes categorias de financiamento. Ou os
utilizadores do serviço garantem o seu financiamento através de taxas ou o prestador
do SIEG beneficia de uma compensação de serviço público atribuída pelo Estado,
ou assegura o financiamento do serviço público efectuando uma perequação entre
actividades rentáveis e não rentáveis beneficiando da protecção de direitos
exclusivos, ou finalmente assegura o financiamento explorando actividades
comerciais fora dos SIEG, que beneficiam de recursos necessários para o SIEG.
Estes diferentes modos de financiamento podem evidentemente ser combinados.

80. O serviço público da radiotelevisão proporciona o exemplo de um SIEG que pode
ser financiado, pelo menos em parte, graças às receitas obtidas com actividades
comerciais fora do SIEG, tais como a venda de espaços publicitários ou programas,
que beneficiam indirectamente dos recursos colocados à disposição do SIEG74. Um
outro exemplo é o da utilização comercial de uma rede necessária para o SIEG (por
exemplo, rede de correios75 ou de telecomunicações). Nesses casos, o

                                                
71 JO L 15 de 21.01.1998.

72 JO L 27 de 30.01.1997.

73 São impostas obrigações semelhantes pelo artigo 1º do Regulamento nº 1191/69 do Conselho.

74 Ver em especial a Comunicação da Comissão relativa à aplicação das regras em matéria de auxílios
estatais ao serviço público de radiodifusão. JO C 320 de 15/11/2001.

75 Ver nomeadamente a Comunicação da Comissão relativa à aplicação das regras de concorrência ao
sector postal e à apreciação de certas medidas estatais referentes aos serviços postais. JO C 39 de
6/2/1998.
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comportamento das empresas nos mercados fora do SIEG está sujeito às disposições
dos artigos 81º e 82º do Tratado CE. Por outro lado, comportamentos
anticoncorrenciais que aumentam o montante do financiamento público destinado
ao SIEG, constituem um índice de compensação adicional, que pode constituir um
auxílio estatal incompatível.

81. O Estado-Membro pode organizar o financiamento do serviço público concedendo à
empresa encarregada de um SIEG, direitos exclusivos ou especiais, permitindo-lhe
assegurar uma perequação entre as actividades rentáveis e não rentáveis76. Este
modo de financiamento é compatível com o direito comunitário sob reserva que os
direitos concedidos desta forma não ultrapassem o estritamente necessário para o
funcionamento do SIEG.

82. Os Estados-Membros podem finalmente atribuir às empresas encarregadas de SIEG
compensações de serviço público, a fim de lhes permitir assegurarem o bom
funcionamento dos serviços em causa.

K.   MONTANTE DA COMPENSAÇÃO

83. Em aplicação da jurisprudência do Tribunal, a compensação pode cobrir todos os
custos adicionais expostos para cumprir a missão de serviço público. A empresa em
causa deve poder assegurar as obrigações de serviço público em condições de
equilíbrio económico e beneficiar, a este título, de uma margem normal.

Neste contexto, é conveniente estabelecer uma distinção consoante o SIEG em
causa seja atribuído ou não na sequência de um procedimento de abertura à
concorrência.

K. 1   Montante da compensação determinado no âmbito de uma abertura à
concorrência

84. As condições precisas de funcionamento do SIEG devem ser fixas e conhecidas por
todas as empresas que pretendam participar no procedimento de abertura à
concorrência. Se o Estado pretender alterar estas condições, as empresas em causa
devem ser informadas das novas condições.

85. Quando o procedimento de abertura à concorrência é precedido de um procedimento
de pré-selecção e/ou de um procedimento de verificação das condições de
elegibilidade, as condições aplicadas pelo Estado-Membro devem ser proporcionais,
abertas, transparentes e não discriminatórias.

86. Aquando do lançamento do procedimento de abertura à concorrência, as
informações colocadas à disposição das empresas interessadas deverão pelo menos
incluir os seguintes elementos:

•  As normas exigidas pelas obrigações de serviço público;

                                                
76 Ver, por exemplo, quanto a este aspecto os direitos exclusivos tradicionalmente concedidos no sector

dos correios.
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•  Os critérios de escolha aplicados pelo Estado, em especial quando o Estado se
reserva a possibilidade de não escolher a proposta que prevê a compensação
mais reduzida;

•  As regras relativamente a alteração e à rescisão do contrato ou de atribuição do
SIEG, nomeadamente a fim de ter em conta desenvolvimentos imprevisíveis;

•  A duração de validade do contrato ou da atribuição do SIEG;

•  As sanções em caso de não cumprimento das condições de execução do serviço
público;

•  As condições tarifárias em que o SIEG será explorado.

87. O montante da compensação corresponde ao "preço de mercado" e não inclui
quaisquer elementos de compensação adicional, quando estão satisfeitas as
seguintes condições:

•  o contrato em causa é, de um ponto de vista económico, um contrato
efectivamente contestável (isto é, que nele existam outros operadores que se
encontrem potencialmente em condições de apresentar propostas válidas);

•  o procedimento deu origem a uma verdadeira concorrência;
•  o SIEG é atribuído à empresa que tenha solicitado o montante de compensação

mais reduzido e que as outras condições (qualidade do serviço, emprego,
investimentos, etc.) sejam impostas unicamente como critérios mínimos.

88. Quando foi organizada uma abertura à concorrência, mas o contrato em causa não é
um mercado efectivamente contestável, de um ponto de vista económico, ou quando
o SIEG não é atribuído à empresa que tiver solicitado o montante de compensação
mais reduzido, ou é atribuído a uma empresa que propõe um serviço diferente do
serviço que foi objecto da publicidade anterior à escolha da empresa, não é de
presumir que o montante de compensação reflicta o preço de mercado77.

89. Em resumo, a organização de um procedimento de abertura à concorrência
transparente e competitivo (quando as condições para o recurso a um procedimento
desse tipo estiverem reunidas, nomeadamente, um contrato efectivamente
contestável de um ponto de vista económico, um número suficiente de participantes,
um valor suficiente do contrato para justificar os custos administrativos), só pode
conferir vantagens. Com efeito:

•  Na sequência de um concurso oficial, a adjudicação apresentará o carácter de
uma adjudicação oficial;

•  O procedimento satisfará as condições em matéria de definição das obrigações
de serviço público, desde que essas condições sejam divulgadas no anúncio de
concurso;

                                                
77 É evidente que é necessário que o procedimento de abertura à concorrência não dê origem por parte de

certas empresas a comportamentos contrários às disposições do artigo 81º do Tratado CE.
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•  O procedimento afastará o risco de compensação adicional, desde que o contrato
seja atribuído à proposta menos elevada.

K  2   Montante da compensação na ausência de abertura à concorrência

90. Sem prejuízo das obrigações de abertura à concorrência relativas à escolha do
prestador de um SIEG, o montante da compensação pode por vezes ser previamente
determinado, e assim não decorrer de uma abertura à concorrência. Nesse caso, o
montante da compensação não pode exceder a diferença entre os custos suportados
pela empresa para a realização do SIEG e as receitas provenientes desta actividade,
tomando em consideração a margem habitualmente praticada pelas empresas que
operam no sector em causa. Para determinar o montante da margem, é conveniente
estabelecer uma comparação com as margens praticadas por empresas que realizam
actividades comparáveis, com um nível de risco comparável. Esse nível de risco é
geralmente limitado devido a subvenções e/ou direitos exclusivos ou especiais, de
que pode beneficiar a empresa encarregada do SIEG.

91. Os custos a tomar em consideração são todos os custos associados ao
funcionamento do SIEG em causa.

Quando as actividades da empresa em causa se limitam ao SIEG, todos os seus
custos podem ser tomados em consideração.

Quando a empresa em causa realiza actividades fora do SIEG, a contabilidade da
empresa deve divulgar de forma distinta os custos e as receitas associados ao SIEG,
e as dos serviços não sujeitos a obrigações de serviço público. A contabilidade
interna deve basear-se na aplicação coerente dos princípios da contabilidade
analítica, que podem ser objectivamente justificados, em especial, no que diz
respeito à repartição dos custos fixos entre as actividades abrangidas pelo serviço
público e as outras actividades da empresa.

Os custos associados às actividades fora do SIEG devem ser claramente identificados e
não ser imputados no todo ou em parte aos custos do serviço público. Para além disso,
quando os mesmo recursos (em pessoal, equipamento, instalações fixas, etc�) são
utilizados para os dois tipos de actividades, os seus custos devem ser repartidos em
função de critérios objectivamente justificados. A verificação das contas da empresa por
um revisor oficial de contas independente contribui para garantir a sua fiabilidade.

92. As receitas a tomar em consideração são todas as receitas obtidas graças ao SIEG. O
Estado-Membro pode decidir que os benefícios obtidos de outras actividades devem
ser afectados ao financiamento do SIEG. O Estado-Membro pode igualmente
decidir que esses benefícios não são tomados em consideração para o financiamento
do SIEG.

O montante da compensação inclui todas as vantagens concedidas pelo Estado
através de recursos estatais. Quando são concedidas vantagens em espécie, por
exemplo, sob a forma de colocação à disposição de terrenos ou de instalações,
considera-se que essas vantagens compensam custos que deveriam de outra forma
ser financiados. Se essas entradas em espécie beneficiam as actividades comerciais
para além do SIEG, o montante dessas vantagens deve ser traduzido em equivalente
subvenção bruto, e tomado em consideração no cálculo da compensação.



COMP-2002-01759-02-00-PT-TRA-00 (FR)

-25-

93. A apreciação quanto à necessidade da compensação implica uma avaliação global
das condições económicas em que a empresa em questão realiza as suas actividades.
Esta análise global deve tomar em consideração todas as receitas de que pode
beneficiar a empresa devido ao serviço público, independentemente da sua
qualificação de auxílio ou de compensação.

94. O Estado-Membro fixa a periodicidade segundo a qual a compensação será paga. É
contudo necessário que seja efectuado um balanço anual pelas autoridades nacionais
para se assegurarem da ausência de compensação adicional.

95. Quando o montante dos custos e o montante da compensação não são previamente
conhecidos com exactidão, o Estado-Membro deve garantir no final de cada ano que
o montante da compensação recebida não é sobreavaliado em relação aos custos
efectivamente suportados.

L.   COMPENSAÇÃO ADICIONAL

96. A eventual compensação adicional constitui um auxílio estatal na acepção do n.º 1
do artigo 87º do Tratado CE. Não sendo esta compensação adicional indispensável à
realização do SIEG, não pode ser declarada compatível em aplicação do n.º 2 do
artigo 86º. O montante em causa deve por conseguinte ser normalmente
reembolsado ao Estado-Membro. Todavia, a Comissão considera que quando o
montante da compensação adicional representa apenas um montante marginal em
relação ao montante normal da compensação, este pode não ser reembolsado ao
Estado, mas ser deduzido do montante da compensação prevista para o ano seguinte.
É conveniente contudo evitar uma compensação adicional sistemática, e é
necessário que seja efectuado periodicamente um balanço e que seja então
reembolsada uma eventual compensação adicional.

97. Podem igualmente existir determinados SIEG relativamente aos quais os custos
apresentam uma variabilidade anual importante. Nesse caso, pode revelar-se
necessário uma compensação adicional não marginal repartida por vários anos para
o funcionamento do referido serviço. Tal como na hipótese precedente, é
conveniente que seja efectuado um balanço periódico e que a compensação
adicional existente seja nessa altura reembolsada.

98. A eventual compensação adicional pode igualmente ser utilizada para financiar um
outro SIEG explorado pela mesma empresa, mas uma tal transferência deve figurar
na contabilidade da empresa em causa.

99. Uma empresa pode explorar vários SIEG alguns dos quais sejam deficitários e
outros excedentários. Nessa hipótese, quando uma empresa em causa explora
unicamente SIEG, pode ser efectuada uma compensação entre os diferentes SIEG.

Quando a empresa em causa explora igualmente serviços "para além de SIEG",
podem ser efectuadas compensações entre SIEG, mas é necessário que a
contabilidade mencione claramente esses fluxos financeiros.

100. Quando a compensação adicional beneficia uma empresa pública, o produto da
compensação adicional pode ser utilizado pelo Estado-Membro na qualidade de
accionista, para proceder a uma entrada financeira a favor da referida empresa,
quando o critério do investidor privado estiver verificado. Essa transferência deve
contudo ser efectuada segundo as modalidades habituais das empresas privadas, isto



COMP-2002-01759-02-00-PT-TRA-00 (FR)

-26-

é, sob a forma de aumento de capital ou de concessão de empréstimos, e respeitar as
disposições nacionais pertinentes, nomeadamente em matéria comercial e fiscal.
Essa transferência deve ser identificada no balanço das empresas beneficiárias e
resultar de uma decisão formal das autoridades públicas. Esta decisão deve
identificar precisamente a utilização para a qual é efectuada a entrada financeira.

101. Por outro lado, a Comissão considera que o montante de uma eventual compensação
adicional não pode ser deixada à disposição da empresa encarregada do SIEG,
devido ao facto de se tratar de um auxílio compatível com o Tratado (por exemplo:
auxílios a favor do ambiente, auxílios ao emprego, auxílio regionais, etc.).

Se o Estado-Membro pretender conceder tais auxílios, é conveniente que o
procedimento de notificação prévia previsto no n.º 3 do artigo 88º seja respeitado. O
pagamento do auxílio só pode efectuar-se quando a Comissão tiver adoptado uma
decisão favorável.


