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PREFÁCIO

Neste tempo tão sacudido por crises profundas em áreas funda-
mentais para o ser humano e para a sociedade, crises que atingem o 
núcleo fundamental do indivíduo e da sociedade, é urgente prestar 
mais atenção à prevenção, pois só esta é capaz de restabelecer a 
ordem e o equilíbrio que nos falta. Neste sentido, Os Princípios da 
Transparência e da Proporcionalidade no Financiamento dos Serviços 
de Interesse Económico Geral são sem dúvida um contributo muito 
importante para a reflexão de questões centrais da nossa vida pública. 
A transparência é a linha avançada da prevenção da corrupção e do 
erro grosseiro, que a proporcionalidade também condena. Na so-
ciedade aberta e do conhecimento, a informação deve estar acessível 
e circular livremente, constituindo a base do controlo social, tão 
importante e fundamental nos dias de hoje. O presente estudo do 
Dr. José Rui Nunes de Almeida aborda aspetos de capital relevância 
no funcionamento da UE, tendo por base as linhas de orientação 
da jurisprudência recente. 

O mérito deste trabalho mede-se não só pela sua centralidade, 
mas também pelo facto de preencher uma lacuna nesta área da in-
vestigação de crescente relevância científica. O leitor deste estudo 
será certamente impulsionado e desafiado à reflexão de múltiplas 
questões que o autor aqui aborda e sobre as quais tece considerações 
de grande relevância teórica e prática. Este estudo abre portas, desafia 
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horizontes, impele à questionação e à reflexão. Por isso merece uma 
leitura atenta. 

Porto, 21 de abril de 2014

António Francisco de Sousa
Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
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NOTA PRÉVIA 

O Dr. José Rui Nunes de Almeida, autor do excelente trabalho 
que a Vida Económica dá agora à estampa, tem um percurso profis-
sional e académico absolutamente singular, e que vale a pena referir 
nesta introdução à sua obra, isto na medida em que os atributos das 
nossas realizações são sempre fruto do que nós somos ou nos torná-
mos – rectius, daquilo que, no percurso de vida até então trilhado, 
fomos experienciando, aprendendo e ensinando.

O autor, entre meados da década de 80 e 2010, tirou duas licen-
ciaturas em duas prestigiadas instituições de ensino superior – uma 
em Contabilidade, Administração e Auditoria e outra em Direito – e 
um Mestrado em Finanças (com especialização em finanças interna-
cionais), tendo ao longo da primeira década deste século lecionado 
essas matérias numa conhecida escola superior de gestão da cidade do 
Porto e na Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, e publicado obras 
relevantes na área da contabilidade pública. Mas, não contente ainda 
com estes cursos e graus, entre 2010 e 2013, resolve ainda frequentar 
e concluir a parte escolar de duas especializações do Mestrado em 
Direito da Faculdade de Direito da Universidade do Porto (ciências 
jurídico-económicas e ciências jurídico-administrativas), e, enfim, 
apresentar e defender com distinta classificação a sua segunda disserta-
ção de mestrado num tema transversal a estas duas áreas curriculares.

O mais extraordinário é que, paralelamente a este percurso acadé-
mico (e com toda a circularidade virtuosa entre teoria e prática que 
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uma tal experiência propicia) – concretamente desde 1985 –, tem 
vindo o Dr. Nunes de Almeida a desenvolver uma intensa ativi-
dade profissional, (nomeadamente em cargos de direção financeira 
e outros cargos de chefia em empresas de áreas tão diversas como 
a têxtil e a construção civil, e ainda como consultor de gestão, 
desde 1997.

Passando agora do autor à sua mais recente obra, e nomeadamen-
te ao tema nela tratado, não poderia a iniciativa ser entre nós mais 
oportuna. Como é sabido, reza o n.º 2 do art.º 106.º do Tratado de 
Funcionamento da União Europeia que “as empresas encarregadas 
da gestão de serviços de interesse económico geral ou que tenham a 
natureza de monopólio fiscal ficam submetidas ao disposto nos Tra-
tados, designadamente às regras da concorrência, na medida em que 
a aplicação destas regras não constitua obstáculo ao cumprimento, 
de direito ou de facto, da missão particular que lhe foi confiada”. 
Ora, a justificação desta exceção ao regime comunitário de defesa da 
concorrência, nomeadamente a legitimidade dos auxílios a atribuir 
pelo Estado a tais empresas enquanto compensação pelo serviço 
público por elas desenvolvido (designadamente sob as formas de 
subvenção e de alargamento do prazo da concessão), e como bem 
demonstra o autor, terá que observar sobretudo dois princípios, um 
deles formal/instrumental (o da transparência do procedimento de 
escolha do operador e/ou de outorga da subvenção) e outro material 
(o da proporcionalidade do auxílio ao prejuízo ou decréscimo de 
rentabilidade traduzido pela assunção da missão de serviço público).

Pois bem, a oportunidade entre nós do tema e da obra que acima 
sublinhei é ilustrada pelas recentes vicissitudes por que passou a atri-
buição dos serviços universais de telecomunicações e postal, e que a 
observância desses princípios poderia ter evitado. Quanto ao serviço 
universal de telecomunicações, inicialmente atribuído até ao ano 
2025 por contrato de concessão à “incumbente” Portugal Telecom 
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através de um procedimento de ajuste direto, foi o Estado português 
compelido pela Comissão Europeia a revogar esse contrato e a lançar 
um concurso público que acabou por ser ganho por outras opera-
doras (Zon e Otimus, entretanto fundidas numa só entidade), que 
apresentaram uma proposta substancialmente mais em conta do que 
a que havia sido negociada com a PT. No que concerne ao serviço 
universal postal, também a pressão dos reguladores (comunitário e 
nacional) levou a que o Governo acabasse por antecipar o termo 
do prazo da respetiva concessão aos atuais “incumbentes” Correios 
e Telecomunicações de Portugal de 2030 para 2020.

Estes e outros serviços de interesse económico geral deverão, 
em suma, ser assegurados aos utentes, seja quem for o prestador 
(público ou privado), cabendo ao Estado a eficaz utilização dos 
instrumentos, por um lado, de apoio (aos operadores) e, por outro 
lado, de fiscalização dos respetivos preço, universalidade, qualida-
de e continuidade, mas sempre com observância dos princípios da 
transparência e proporcionalidade, a fim de salvaguardar o interesse 
público, o interesse dos utentes e o da tutela de uma sã e leal con-
corrência entre os operadores, como bem demonstra este livro cuja 
leitura recomendo vivamente.

Porto, 8 de maio de 2014

João Pacheco de Amorim
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INTRODUÇÃO

O tema que nos propomos, os princípios da transparência e 
da proporcionalidade no financiamento dos serviços de interesse 
económico geral, encontra as suas fontes no direito comunitário 
resultante dos Tratados da Comunidade Europeia, reafirmado 
no Tratado de Lisboa e apoiado numa atividade legislativa e ad-
ministrativa da Comissão Europeia e de outros órgãos da União, 
mas também da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia. Da atividade do direito da União Europeia resulta que 
os serviços económicos de interesse geral são essenciais à vida 
em sociedade para se atingir a missão da União, a coesão social e 
territorial. Estes serviços, sendo prestados em regime de mercado, 
deverão ser garantidos em condições de igualdade, de acessibilidade 
e de qualidade aos consumidores e utentes, o que não será possí-
vel sem financiamento público. Assim, justifica-se a salvaguarda 
da transparência e da proporcionalidade no financiamento destes 
serviços de interesse geral. Estes serviços em mercado, ao serem 
financiados por compensações de serviço público, podem afetar 
ou distorcer a concorrência, o que, como regra geral, é proibido 
nos Tratados. Se não forem financiados, dado que as atividades 
em geral estão entregues ao mercado, torna-se uma missão muito 
difícil, ou mesmo impossível, atingir o grande objetivo dos Trata-
dos da União Europeia, a coesão social e territorial. É de grande 
importância tornar transparente a atribuição da gestão dos serviços 
públicos a determinadas empresas e avaliar de forma equilibrada 
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(proporcionalidade) as compensações de serviço público. Para isso, 
propomos que as metodologias e critérios financeiros se concretizem 
de conformidade com os princípios da transparência e da propor-
cionalidade, como princípios limitadores da discricionariedade da 
função administrativa, que, nos dias de hoje, pelo princípio da neu-
tralidade, tanto pode ser prestada pela Administração Pública como 
por empresas privadas, a quem lhe foi adjudicado, por concessão 
pública, a gestão de serviços públicos. 

No primeiro capítulo, no contexto do enquadramento dos ser-
viços de interesse económico geral no direito da União Europeia, 
explicamos a sua essencialidade para a vida em sociedade e, assim, 
o seu sentido de universalidade, acessibilidade, continuidade no 
fornecimento e qualidade na forma da prestação. Dentro destes 
princípios clássicos do serviço público, impõe-se que as atividades 
associadas aos serviços de interesse geral sejam prestadas com padrões 
de garantia de qualidade e que o seu acesso seja igual para todos os 
cidadãos e utentes. Quanto à forma de organização do tradicional 
Serviço Público prestado pela Administração, direta ou indireta, 
passou-se às obrigações de serviço público com a possibilidade de o 
mesmo ser prestado por privados em regime de concorrência. Nes-
te ambiente de entrega dos serviços de interesse geral ao mercado, 
para contribuir para a garantia das obrigações de serviço público, 
compete ao Estado regular o mercado, porque é lá que todos os 
cidadãos procuram os bens e serviços de interesse geral em regime 
de concorrência. Efetivamente, o Estado tem o dever de controlar 
o modo como os agentes privados prestam os serviços de interesse 
geral, anteriormente por si assegurados como serviço público, evi-
tando, também, as chamadas falhas de mercado. A regulação, por 
um lado, passa pelo estabelecimento de regras de funcionamento 
e regras institucionais para eficiência dos setores dos serviços de 
interesse geral, por outro, estabelece uma correção social dos dese-
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quilíbrios causados pelo funcionamento do mercado em regime de 
concorrência. A regulação independente pretende, assim, revelar a 
imagem de um Estado despolitizado, mas credor de uma autoridade 
moral, alicerçada na expertise, no conhecimento e na imparcialidade 
(transparência) ou indiferença aos interesses de fação ou aos inte-
resses do mercado.

No segundo capítulo abordaremos o regime excecional, pre-
visto no direito comunitário, sobre o financiamento dos serviços 
de interesse económico geral. O direito comunitário tem como 
pilar fundamental a promoção da concorrência em simultâneo 
com a coesão social e territorial, com base nos princípios clássicos 
do serviço público – universalidade, acessibilidade, continuidade e 
qualidade – e nos princípios da subsidiariedade e da proporcionali-
dade. Num mercado interno, com concorrência, cria-se a aparência 
de uma contradição ao pretender-se garantir o serviço público em 
sentido clássico, pois este objetivo não se concretizaria sem um 
financiamento pelo erário público. 

A Jurisprudência do Tribunal de Justiçada UE, no acórdão 
Altmark, foi decisiva e marcante ao fixar regras e condições para 
os Estados-membros poderem financiar os serviços de interesse 
económico geral. Com o cumprimento de determinadas regras 
claras e transparentes, passou a ser compatível com os Tratados o 
financiamento por compensação de serviço público prestado por 
empresas encarregadas dessa missão de interesse geral. A partir da 
Jurisprudência Altmark, a Comissão Europeia produziu várias co-
municações no sentido de esclarecer as condições em que as empresas 
encarregadas de produzir e distribuir serviços de interesse económico 
geral o poderiam fazer, sendo compensadas por forma a não afetar 
a concorrência, ou seja, por forma a salvaguardar a compatibilidade 
entre as regras da concorrência com o pagamento de auxílios estatais. 
Nesse sentido, foi publicada a Diretiva da Transparência das relações 
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financeiras entre os Estados-membros e as empresas públicas, bem 
como da transparência financeira relativamente a certas empresas1. 
Em concorrência, as empresas responsáveis pela prossecução do 
interesse geral, garantia de serviço público, não seriam económica 
e financeiramente viáveis sem o necessário e adequado nível de 
compensações financeiras das suas atividades, nomeadamente das 
atividades de serviço de interesse económico geral. Os auxílios 
financeiros às atividades de interesse económico geral têm de ser 
concedidos na medida adequada e necessária em relação à utilidade 
prestada de interesse geral. Se o financiamento for além do necessário 
e do adequado, está-se com esta medida a distorcer a concorrência, 
o que é proibido pelos Tratados. A acrescer a esta ideia, há maior 
garantia do nível do custo das compensações a suportar pelo erário 
público e, em simultâneo, há melhor garantia aos utentes e cidadãos 
de serviços de melhor qualidade e a preços mais acessíveis quando 
os serviços são produzidos e oferecidos ao mercado por empresas 
competitivas e economicamente geridas por critérios de eficiência 
na sua gestão.

No terceiro capítulo, vamos relacionar os princípios da trans-
parência e o princípio da proporcionalidade, ambos acolhidos pelos 
Tratados da União Europeia, com a gestão dos serviços de interesse 
económico geral e a forma do seu financiamento. Dentro do exer-
cício do poder discricionário, limitado pelos princípios gerais do 
direito, vamos dar maior relevância aos princípios da transparência 
e da proporcionalidade, os quais são operativos, em conjunto com 
a gestão dos serviços de interesse económico geral. O princípio da 
transparência, muito estreitamente ligado ao princípio da imparcia-
lidade, tem como um dos objetivos principais o reforço da confian-
ça dos cidadãos que se relacionem com a Administração Pública. 

1. Diretiva 2006/111/CE, de 16 de novembro.
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Também conexionado com o princípio da boa-fé no propósito da 
Administração, neste caso as empresas responsáveis pelas prestações 
de serviço público têm o dever de prestar informação aos cidadãos 
com clareza, objetividade e fundamentação. Esta qualidade de pres-
tação de informação visa aumentar o interesse de participação dos 
cidadãos na vida pública. O princípio da proporcionalidade, presente 
em todos os domínios do direito, é um princípio geral de limitação 
do poder público através do qual se censuram medidas excessivas, 
desproporcionais, inidóneas, inadequadas ou insuficientes, pelo 
que entendemos que o mesmo opera na perfeição, com todos os 
seus subprincípios – necessidade, adequação e proporcionalidade 
em sentido restrito – na gestão dos serviços de interesse económico 
geral, nomeadamente no apuramento dos auxílios concedidos às 
empresas encarregadas da prestação de serviço público. 

Os critérios de avaliação e ponderação, ou seja, a proporcionali-
dade, terão de ser transparentes. Os mecanismos de financiamento 
concedido às empresas de garantia de serviço público têm de ser 
claros e transparentes, para que qualquer utilizador da informação 
prestada pelos intervenientes fique esclarecido. A informação publi-
citada deve, de forma clara e transparente, sem criar dúvidas, prestar 
todas as informações relacionadas com o valor das transferências 
financeiras para compensação do serviço público na justa medida 
em relação ao fim que se pretendeu prosseguir com a utilidade ofe-
recida com os serviços económicos de interesse geral prestados aos 
utentes e cidadãos.
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1. SERVIÇOS DE INTERESSE 
ECONÓMICO GERAL 

1.1 – ENQUADRAMENTO

Referindo-nos aos serviços de interesse económico geral, que-
remos reportar-nos à terminologia europeia adotada para designar 
os serviços, que, pela sua relevância no funcionamento normal da 
economia e na vida quotidiana dos utentes2, devem respeitar certas 
condições essenciais: continuidade, qualidade, segurança do abaste-
cimento, igualdade de acesso, preço razoável e aceitabilidade social, 
cultural e ambiental3. 

2. Utente, no sentido mais abrangente que consumidor, além dos consumidores, são 
também considerados utentes as pessoas coletivas. Isto, na perspetiva dos destinatários 
dos serviços de interesse geral. Sobre o conceito, vide RUI MACHETE (2004), pp. 173 
a 187. Como refere este autor, “os direitos a prestações, os princípios da igualdade e da 
não discriminação aproximam os utentes dos consumidores e deram um novo sentido à 
economia social do mercado”.

3. Sobre o tema vide VITAL MOREIRA (2004); PEDRO GONÇALVES (2008); VITAL 
MOREIRA e FERNANDA MAÇÃS (2003); CALVÃO DA SILVA, João Nuno (2008); 
RODRIGO GOUVEIA (2001); CARDOSO, Elionora (2010); SIMÕES, Fernando Dias 
e ALMEIDA, Mariana Pinheiro (2012).
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Para a Comissão4, sobre os serviços de interesse geral, por 
comunicação5,6, o conceito de serviço universal deverá ser definido 
em função de alguns princípios gerais, nomeadamente, o da igual-
dade, universalidade, continuidade e adaptabilidade. Segundo este 
órgão da União Europeia, a garantia de acesso universal, elevada 
qualidade e acessibilidade de preços constitui a base das necessi-
dades dos consumidores. Desta forma, estes serviços são sempre e 
ininterruptamente garantidos aos cidadãos a partir do momento em 
que são colocados ao seu dispor. São serviços que não dependem 
da lei da oferta e da procura porque fazem parte integrante da vida 
do consumidor.

O princípio da igualdade pressupõe que devem existir normas que 
garantam o acesso dos consumidores, em condições de igualdade, 
aos serviços de interesse geral. A universalidade refere-se à dispo-
nibilização desses serviços a toda a comunidade a preços acessíveis. 
A satisfação de interesses essenciais da comunidade envolve a con-
tinuidade ou mera regularidade de serviço público, não podendo 
haver interrupções. A adaptabilidade traduz-se pela necessidade de 
os serviços de interesse geral acompanharem o progresso técnico e 
tecnológico, bem como as alterações sociais7. Assim, por um lado, 

4. Um dos órgãos principais da estrutura orgânica da União Europeia – artigos 13º e 17º 
do TUE e artigos 244º a 250º do TFUE.

5. GORJÃO-HENRIQUES, Miguel (2010), p. 358 – Comunicação é um dos atos atípicos 
da União como, entre outros, as resoluções, conclusões, cartas administrativas de arqui-
vamento de processos, códigos de conduta, relatórios. Sendo atípicos por não estarem 
previstos no art.º 288.º do TFUE, “são desprovidos de efeitos jurídicos obrigatórios, 
sem que isso signifique a ausência de juridicidade (…) alguns destes atos, nomeadamente 
relatórios ou comunicações, em que a Comissão (…) exprime a sua política em relação a 
determinado assunto, foram já considerados pelo Tribunal de Justiça como autovinculando 
a posição da Comissão”.

6. COM (1996) 443, de 12 de setembro e COM (2000) 580, de 20 de setembro, da designada 
Comissão das Comunidade Europeias, sobre os serviços de interesse geral na Europa.

7. RODRIGO GOUVEIA (2001), pp. 26 a 29.
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todos os cidadãos (universalidade), sem discriminações injustificadas, 
(igualdade) devem ver satisfeitas aquelas necessidades essenciais. Por 
outro lado, os serviços de interesse geral têm de ser prestados de 
forma contínua (continuidade), com níveis adequados de qualidade 
e segurança, garantindo-se, dentro do possível, a participação e in-
formação dos utentes8 (transparência)9.

A Comissão10, mais recentemente, referindo-se às obrigações de 
serviço universal, realça que estas constituem um tipo de obriga-
ção de serviço público destinado a assegurar que certos serviços, 
nomeadamente os de serviço de interesse económico geral, são 
disponibilizados a todos os consumidores e utentes de um Estado-
-membro, independentemente da sua localização geográfica, com 
uma determinada qualidade e, atendendo às condições nacionais 
concretas, a um preço acessível.

A autonomização dos serviços de interesse económico geral no 
direito europeu apresenta-se como “sucedânea do tradicional Es-
tado prestador de serviços públicos”, consubstanciando uma nova 
proposta de “garantia de bem-estar e da coesão social a partir do 
mercado”11. A tendência é para transformar um “regime de serviços 
públicos num regime de fornecimento regulado de bens e serviços 
pelo mercado”.

A dimensão europeia da questão liga-se a outro vetor relacionado 
com a garantia da socialidade no novo contexto, que pressupõe não 
apenas uma intervenção dinâmica dos privados e uma intervenção 

8. CALVÃO DA SILVA, João Nuno (2008), pp. 122 e 123.

9. Sobre o princípio da transparência iremos fazer adequado desenvolvimento.

10. COM (2011) 900 final, 20 de dezembro, Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, 
Um enquadramento de qualidade para os serviços de interesse geral na Europa, p. 4.

11. TAVARES DA SILVA, Suzana (2011), pág. 17 e ss.
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reguladora dos Estados, mas também uma participação solidária 
dos Estados-membros da União Europeia12. Segundo a Comissão13, 
a União Europeia e os Estados-membros devem garantir que os 
serviços públicos sejam mais fáceis de prestar ao nível adequado, 
obedeçam a regras claras de financiamento, ofereçam a mais elevada 
qualidade e sejam efetivamente acessíveis a todos. 

Em termos substantivos, um serviço de interesse geral é uma 
atividade (que pode ou não ter caráter mercantil) cuja generalida-
de dos cidadãos utiliza, traduzindo-se, para eles, numa verdadeira 
necessidade para uma completa vida em sociedade (coesão social e 
territorial)14. Desta forma, serviço de interesse geral será aquele que 
satisfaça necessidades básicas da generalidade dos cidadãos, quer elas 
sejam económicas, sociais ou culturais e cuja existência seja essencial 
à vida, à saúde ou à participação social dos cidadãos. 

Pela evolução do direito da União Europeia, nomeadamente pelo 
Tratado de Lisboa (TL) e a entrada em vigor da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (CDFUE), pela comparação e 
evolução do direito comunitário, em momentos do final do sécu-
lo passado e do presente, a amplitude do conceito de serviços de 
interesse geral está em permanente mutação, não é estático. Desta 
análise e pela perceção das necessidades básicas da generalidade dos 
cidadãos, entendemos que os serviços de interesse geral, sem descurar 
a permanente atualização, passam pela prestação de energia elétrica, 

12. Art.º 5º, n.º 1, do Tratado da União Europeia (TUE): princípio das competências 
atribuídas.

13. COM (2011) 146 final, 23 de março, Comunicação da Comissão ao Parlamento Eu-
ropeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões 
sob a Reforma das regras de UE em matéria de auxílios estatais aplicáveis aos serviços de 
interesse económico geral, p. 2.

14. Missão da União Europeia prevista no n.º 3 do art.º 3.º do Tratado da União Europeia: 
“A União promove a coesão económica, social e territorial, e a solidariedade entre os 
Estados-Membros”.
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telecomunicações, serviços postais, de água, de gás, transportes cole-
tivos, atividade bancária e seguradora, de saúde, de segurança social, 
de educação, de cultura e os serviços de interesse geral relacionados 
com a autoridade pública. 

Na comunicação15 da Comissão, é referido que os serviços públi-
cos16 ocupam uma posição fundamental entre os valores da União. 
Para além de serem fulcrais para a competitividade, participam na 
garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana17, são fatores 
da economia do conhecimento e da coesão social, económica e ter-
ritorial e constituem elementos do desenvolvimento sustentável. Os 
termos18 “serviço de interesse geral” e “serviço de interesse econó-
mico geral” não devem ser confundidos com a expressão “serviço 
público”, que é menos específica. Esta pode ter diferentes significados 
e provocar assim confusão. Pode referir-se ao facto de um serviço 
ser oferecido ao grande público ou quando um papel particular lhe 
é atribuído no interesse público, ou ainda referir-se ao regime de 
propriedade ou ao estatuto do organismo que fornece o serviço em 
questão. O Tratado de Lisboa reconhece o importante papel dos 
serviços públicos e, simultaneamente, a sua diversidade no modelo 
europeu de sociedade. Esta dupla abordagem está refletida no Pro-
tocolo19 relativo aos serviços de interesse geral, segundo o qual os 
valores comuns da União incluem, em especial, “um elevado nível de 
qualidade, de segurança e de acessibilidade de preços, a igualdade de 

15. COM (2011) 146 final.

16. Normalmente referidos nos Tratados como serviços de interesse económico geral.

17. Arts. 34º e 36º da Carta dos Direitos Fundamentais. 

18. COM (2004) 374 final, de 12 de maio, Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, 
Livro branco sobre os serviços de interesse geral, anexo 1.

19. In Versões Consolidadas dos Protocolos anexos ao Tratado da União Europeia, ao 
Tratado de Funcionamento da União Europeia e ao Tratado que Institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica – Protocolo relativo aos Serviços de Interesse Geral.
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tratamento e a promoção do acesso universal e dos direitos dos utili-
zadores”, bem como “o amplo poder de apreciação das autoridades 
nacionais, regionais e locais para prestar, mandar executar e organizar 
serviços de interesse económico geral”. Nesta conformidade, o artigo 
14.º do TFUE mandata a União e os Estados-Membros, dentro dos 
limites das respetivas atribuições e competências, a zelar “por que 
esses serviços funcionem com base em princípios e em condições, 
nomeadamente económicas e financeiras, que lhes permitam cum-
prir as suas missões” e prevê também uma nova base jurídica que 
permite ao Parlamento Europeu20 e ao Conselho21 adotarem, com 
base numa proposta da Comissão, regulamentos que estabeleçam 
esses princípios e condições. É importante referir que as disposições 
do artigo 14.º do TFUE não prejudicam a aplicação das regras de 
concorrência aos serviços de interesse económico geral. Mais espe-
cificamente, esta norma não prejudica o disposto no art.º 4.º22 e nos 
artigos 93.º23, 106.º24 e 107.º25 do TFUE. As regras de concorrência 

20. Parlamento Europeu, um dos órgãos principais da estrutura orgânica da União Europeia 
– artigos 13º e 14º do TUE e artigos 223º a 234º do TFUE.

21. Conselho Europeu, um dos órgãos principais da estrutura orgânica da União Europeia 
– artigos 13º, 15º e 16º do TUE e artigos 235º a 243º do TFUE. 

22. Segundo o art.º 4.º, a União dispõe de competência partilhada com os Estados-membros 
para os domínios previstos no seu n.º 3. A competência partilhada não se aplica aos do-
mínios previstos nos artigos 3º e 6º.

23. No art.º 93º estão autorizados auxílios para a coordenação dos transportes e para 
certas prestações inerentes à noção de serviço público há autorização de compensações.

24. Pelo art. 106º, no que respeita às empresas públicas e às empresas a que concedam 
direitos especiais ou exclusivos, os Estados-Membros não tomarão nem manterão qualquer 
medida contrária ao disposto nos Tratados, designadamente ao disposto nos artigos 18º e 
101º a 109º, ou seja, proibição de qualquer discriminação e cumprir as regras da concor-
rência em relação às regras aplicáveis às empresas e aos auxílios concedidos pelos Estados.

25. Por regra, segundo o art.º 107º, n.º 1, são incompatíveis com o mercado interno, na medida 
em que afetem as trocas comerciais entre os Estados-membros, os auxílios concedidos pelos 
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que 
falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções. 
No n.º2 estão descritos exaustivamente os auxílios compatíveis com o mercado interno.
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da UE não são aplicáveis a todos os serviços de interesse geral, mas 
apenas aos que têm uma natureza económica, ou seja, aos serviços de 
interesse económico geral26. A Comissão27, ao definir o conceito de 
serviço de interesse geral, diz que estes são serviços que as autoridades 
públicas dos Estados-Membros classificam como sendo de interesse 
geral e, por conseguinte, sujeitos a obrigações específicas de serviço 
público. O termo abrange tanto as atividades económicas28 como 
os serviços não-económicos. Estas últimas não são abrangidas pelo 
mercado interno e pelas normas da concorrência do Tratado. Já os 
prestadores de serviços de interesse económico geral, como estabelece 
o art.º 106.º-2, do TFUE, estão sujeitos às regras da concorrência, 
em geral, e às regras em matéria de auxílios estatais, em especial, 
apenas na medida em que a aplicação de tais regras não represente 
um obstáculo ao cumprimento das suas missões. 

O âmbito de serviços de interesse económico geral é mais restrito 
que os serviços de interesse geral. Com estes pretende-se satisfazer 
necessidades básicas da generalidade dos cidadãos, quer elas sejam 
culturais, sociais ou económicas. Também estas necessidades econó-
micas são essenciais, segundo, originariamente, o direito da União 

26. Os serviços sociais de interesse geral, que podem ser, simultaneamente, de natureza 
económica e não económica, só são abrangidos pelo direito da União Europeia, quanto 
às regras da concorrência e mercado interno, quando são, de facto, económicos. Estes 
serviços, como um dos pilares da sociedade e da economia europeias, estão descritos na 
comunicação da Comissão Europeia, COM (2006) 177 final, de 26 de abril com o fim 
de realizar o programa comunitário de Lisboa – Os serviços sociais de interesse geral na 
União Europeia.

27. COM (2011) 900 final, p. 3.

28. O conceito de “atividade económica” está definido na Jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia. Resumidamente, no domínio do direito da concorrência e em 
conformidade com esta jurisprudência, constitui atividade económica qualquer atividade 
que consista na oferta de bens ou serviços num mercado, independentemente da forma 
jurídica sob a qual é desenvolvida. Ver processo C-205/03, FENIN/Comissão, n.º 25, 
Coletânea 2006, p. I-06295. No que se refere aos conceitos de atividade económica e 
empresa, ver igualmente processo C-350/07, Kattner Stahlbau, Coletânea 2009, p. I-1513.
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Europeia à vida, à saúde ou à participação social dos cidadãos. Na 
maioria das vezes, tal como a designação de serviço público, as 
duas expressões, serviços de interesse geral e serviço económico de 
interesse geral, são confundidas, são expressões próprias da evolu-
ção do direito europeu, nomeadamente do processo de integração 
europeia. A noção de serviços de interesse económico geral, a que 
se refere o artigo 106.º-2 do TFUE, dificilmente corresponde a uma 
categoria simétrica da noção de serviço público muito próxima de um 
modelo de Estado prestador ou garante da provisão pública de bens 
e serviços, uma vez que, como salienta MARENCO29, a finalidade 
daquela disposição de direito comunitário consiste em impedir os 
Estados-membros, enquanto titulares de empresas públicas ou con-
cedentes de direitos especiais ou exclusivos30 a empresas públicas ou 
privadas, de tomar ou manter em vigor qualquer medida contrária 
ao disposto no Tratado (artigo 106.º-1) e em impedir as empresas 
públicas e as empresas titulares de direitos especiais ou exclusivos, 
agindo de modo próprio ou em cumprimento de orientações do 
Estado, de infringir as normas do Tratado, designadamente em 
matéria de concorrência. Contudo, como salienta MARENCO, ao 
inserirem no Tratado uma disposição como o atual artigo 106.º, os 
Estados-membros procuraram clarificar a questão da utilização do 
setor público empresarial em infração às disposições do Tratado, 
bem como a questão da sujeição desse setor às regras de concorrência, 

29. Apud MARENCO, Giuliano, citado por CABO, Sérgio Gonçalves (2006), pp. 686 e 687.

30. Para a Diretiva relativa à transparência (Diretiva n.º 2006/111/CE, de 16 de novembro, 
relativa à transparência das relações financeiras entre os Estados-Membros e as empresas 
públicas bem como à transferência financeira relativa a certas empresas, Diretiva que revo-
gou a 80/723/CEE de 25 de junho de 1980) são direitos exclusivos “os direitos concedidos 
por um Estado-Membro a uma empresa, através de qualquer ato legislativo, regulamentar 
ou administrativo, que lhe reservam o direito de prestar um serviço ou de exercer uma 
atividade numa determinada área geográfica” e são direitos especiais “os direitos concedi-
dos por um Estado-membro a um número limitado de empresas, através de qualquer ato 
legislativo, regulamentar ou administrativo” para determinadas áreas geográficas segundo 
vários critérios.
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com especial incidência nas regras relativas à proibição de auxílios 
de Estado, mesmo quando estejam em causa empresas encarregadas 
da gestão de serviços de interesse económico geral ou que tenham 
a natureza de monopólio fiscal. Por isso, a noção de serviços de 
interesse económico geral não corresponde a um conceito com 
tradição dogmática nos Estados-membros, nem sequer equivale ao 
conceito de serviço público tal como foi estudado pela doutrina e 
aplicado pelos tribunais no quadro dos diversos direitos nacionais, 
uma vez que está em causa uma noção própria de direito comunitá-
rio31 que resulta, fundamentalmente, da aplicação do artigo 106.º do 
TFUE e que sujeita os Estados-membros e as suas empresas públicas, 
bem como as empresas titulares de direitos especiais ou exclusivos 
(que podem ser empresas privadas32), ao respeito pelo princípio da 
não discriminação em razão da nacionalidade (artigo 18.º do TFUE), 
às regras da concorrência (artigos 101.º a 105.º do TFUE) e à proi-
bição dos auxílios públicos (artigos 107.º a 109.º do TFUE). É neste 
contexto que ganha importância o n.º 2 do artigo 106.º do TFUE, 
na medida em que estabelece 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 Tra-
tado, 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”. 

31. Apud BUENDIA SIERRA, citado por CABO, Sérgio Gonçalves (2006), p. 689, dando 
nota do debate travado a este respeito e concluindo pela autonomia da noção de “serviço 
de interesse económico geral” face à noção de “serviço público”.

32. Acórdão de 27 de março de 1974, BRT / SABAM, proc.º 127/73, 1973; O Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias, a este respeito, “teve a oportunidade de precisar que as 
empresas privadas só podem invocar esta disposição do Tratado no caso de se encontrarem 
investidas na prestação de serviços de interesse económico geral”. Esta linha jurisprudencial 
provocou uma verdadeira revolução em matéria de financiamento dos serviços de interesse 
económico geral, que culminou na apresentação pela Comissão, em 12 de maio de 2004, 
de um Livro Branco sobre os serviços de interesse geral (COM (2004) 374 final).
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O tema, Os princípios da transparência e da proporcionalidade no financia-

mento dos serviços de interesse económico geral (SIEG), faz parte do direito 

da União Europeia (UE). Dos Tratados da UE retira-se que os SIEG são essen-

ciais à coesão social e territorial. Por isso, justifica-se que a sua prestação aos 

consumidores e utentes obedeça a critérios de igualdade, universalidade, 

acessibilidade, adaptabilidade, continuidade e qualidade. 

Este tema é de grande relevância, pois os SIEG, funcionando em mercado 

e sendo financiados pelo erário público, podem afetar ou distorcer a con-

corrência, o que, como regra geral, é proibido nos Tratados. Se não forem 

financiados, dado que as atividades em geral estão entregues ao mercado, 

torna-se missão muito difícil, ou mesmo impossível, atingir o grande objeti-

vo dos Tratados da UE, a coesão social e territorial. Não podemos deixar de 

valorizar, por um lado, a transparência na atribuição da gestão dos serviços 

públicos a determinadas empresas e, por outro, a avaliação, de forma equili-

brada (proporcionalidade), das compensações para garantir a universalida-

de e a qualidade do serviço público.




