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SÍNTESE 

Questões a responder 
 
A União Europeia (UE) dispõe de quase 1 200 portos marítimos distribuídos pelos 22 
Estados-Membros [Comissão Europeia, 2006], portos esses que se encontram equipados 
com todo o tipo de instalações de carga e descarga de mercadorias. Tais instalações 
integram três categorias: 1) infraestruturas portuárias básicas, 2) infraestruturas de 
terminal, e 3) superstruturas portuárias. Os investimentos efetuados abrangem todos estes 
três tipos de instalações em vários portos europeus. Apesar de tais investimentos poderem 
provir de entidades públicas e/ou privadas, a concessão de auxílios estatais a 
infraestruturas ou superstruturas portuárias pode resultar numa distorção (real ou 
potencial) da concorrência entre portos marítimos. 
 
Atualmente, não existem orientações comuns da UE relativamente à concessão de auxílios 
estatais aos portos marítimos, pretendendo-se, com o presente estudo, analisar e 
responder às seguintes questões fulcrais:  
 
(1) Existe algum problema com as atuais regras sobre a revisão dos auxílios estatais 

destinados às infraestruturas e/ou às superstruturas dos portos marítimos europeus?  
(2) Se sim, é necessária a emissão de orientações? 
(3) Existem outras opções que possam melhorar a coesão e a eficácia da política de 

concorrência europeia no que diz respeito ao financiamento das infraestruturas e/ou 
superstruturas dos portos marítimos? 

 
Definição de auxílios estatais e experiências com uma política comum europeia 
para os portos marítimos 
 
A definição dos auxílios estatais deriva do artigo 87.º, n.º 1, do Tratado CE, substituído 
pelo artigo 107.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) [UE, 2008]. 
O artigo 107.º é composto por três números. O primeiro apresenta uma definição dos 
auxílios estatais «incompatíveis»; o segundo estabelece as derrogações de jure do critério 
de incompatibilidade; e o terceiro estabelece as derrogações discricionárias do critério de 
incompatibilidade. O artigo estipula o seguinte: 
 
(1) Salvo disposição em contrário dos Tratados, 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.  

(2) São compatíveis com o mercado interno: 
a) os auxílios de natureza social atribuídos a consumidores individuais com a condição 
de serem concedidos sem qualquer discriminação relacionada com a origem dos 
produtos;  
b) os auxílios destinados a remediar os danos causados por calamidades naturais ou 
por outros acontecimentos extraordinários;  
c) os auxílios atribuídos à economia de certas regiões da República Federal da 
Alemanha afetadas pela divisão da Alemanha, desde que sejam necessários para 
compensar as desvantagens económicas causadas por esta divisão. Cinco anos após a 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Conselho, sob proposta da Comissão, pode 
adotar uma decisão que revogue a presente alínea. 
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(3) Podem ser considerados compatíveis com o mercado interno: 
a) os auxílios destinados a promover o desenvolvimento económico de regiões em que 
o nível de vida seja anormalmente baixo ou em que exista grave situação de 
subemprego, bem como o desenvolvimento das regiões referidas no artigo 349.o, 
tendo em conta a sua situação estrutural, económica e social; 
b) os auxílios destinados a fomentar a realização de um projeto importante de 
interesse europeu comum, ou a sanar uma perturbação grave da economia de um 
Estado-Membro; 
c) os auxílios destinados a facilitar o desenvolvimento de certas atividades ou regiões 
económicas, quando não alterem as condições das trocas comerciais de maneira que 
contrariem o interesse comum; 
d) os auxílios destinados a promover a cultura e a conservação do património, quando 
não alterem as condições das trocas comerciais e da concorrência na União num 
sentido contrário ao interesse comum; 
e) as outras categorias de auxílios determinadas por decisão do Conselho, sob 
proposta da Comissão. 

 
O número 1 faz referência ao termo «empresas». Segundo a definição dada pelo Tribunal 
de Justiça da União Europeia, o conceito de «empresa» abrange «qualquer entidade 
envolvida em atividades económicas, independentemente do seu estatuto jurídico ou da 
forma como é financiada». 
 
De facto, o artigo 107.º estabelece cinco critérios que deverão ser cumpridos na sua 
totalidade para que os auxílios estatais possam ser considerados incompatíveis:  
 
(1) os auxílios são concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais 

(incluindo, por exemplo, o pagamento de prémios de lotarias e os fundos da UE);   
(2) conferem uma vantagem ao beneficiário;  
(3) favorecem certas empresas ou certas produções (ou seja, são de natureza seletiva);  
(4) falseiam ou ameaçam falsear a concorrência;  
(5) se a atividade for desenvolvida entre Estados-Membros, podem afetar as trocas 

comerciais entre os mesmos.  
 
O artigo 107.º estipula que todos os auxílios estatais concedidos pelos Estados-Membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas 
produções, são incompatíveis com o mercado interno. Contudo, os auxílios estatais poderão 
ser aceites se forem considerados compatíveis segundo os números 2 e 3 do artigo 107.º. 
A análise efetuada pela Comissão a vários casos de auxílios estatais revela que os 
números 2 e 3 permitem uma interpretação flexível desta matéria. Tal situação poderá criar 
uma distorção da concorrência e desigualdades entre portos e/ou operadores de um porto. 
A implementação de orientações comuns permitirá, pelo menos, criar um quadro mais 
transparente de financiamento público em toda a UE. 
 
Ao longo dos últimos vinte anos, a Comissão procurou, em vão, introduzir legislação 
secundária para a aplicação das regras do Mercado Interno ao setor portuário, através dos 
designados Pacotes Portuários I (2001) e II (2004). Os pacotes propostos tinham por 
objetivo minimizar a distorção da concorrência entre portos marítimos da UE e dotar os 
investimentos de maior transparência. Ambos os Pacotes Portuários foram rejeitados nas 
sessões plenárias do Parlamento Europeu. Apesar dos compromissos assumidos pela 
Comissão em 2007 e em 2009 no sentido de apresentar uma proposta de orientações para 
a concessão de auxílios estatais aos portos marítimos, poucos progressos foram feitos. 
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Em 2010, as responsabilidades em matéria de auxílios estatais foram transferidas da DG 
Move para a DG Comp. Esta última anunciou então a elaboração de um estudo sobre o 
financiamento público dos portos marítimos, cujos resultados serviriam de base à definição 
das medidas a tomar, entre as quais a elaboração de orientações em matéria de auxílios 
estatais. Em setembro de 2011, o Comissário Kallas anunciou [cf. comunicado de imprensa 
CE IP/11/1009] a intenção de apresentar em 2013 um pacote de propostas com a seguinte 
composição: 1) um apoio à redução das formalidades administrativas nos portos; 2) 
propostas destinadas a melhorar a transparência do financiamento dos portos; e 3) 
propostas relativas aos serviços portuários.  
 
A questão de saber se os Estados-Membros podem ou devem financiar as infraestruturas 
portuárias depende inteiramente das suas políticas de transporte e económicas e da 
organização dos seus portos marítimos. Se os portos forem propriedade pública, o Estado 
terá de financiá-los a 100 %, não procurando qualquer outro retorno que não as vantagens 
naturalmente oferecidas por um porto. No Reino Unido, os portos pertencem ao setor 
privado e não ao setor público. Não existe um regulador estatal em matéria de portos, 
cabendo essa responsabilidade ao setor privado. Tal significa que o Estado do Reino Unido 
não investe habitualmente em portos. 
 
Alterações ao financiamento das infraestruturas dos portos marítimos 
 
Ao longo dos últimos quinze anos, o mercado de contentores tem sido o principal 
impulsionador da expansão da capacidade dos portos e dos terminais. Face à alteração dos 
modos de concorrência entre portos, têm sido efetuados muitos investimentos em 
infraestruturas portuárias, as quais têm cada vez mais uma dimensão regional à medida 
que os portos tentam consolidar a sua posição numa região e estabelecer relações de 
cooperação com outros portos ou regiões do interior. Em particular, o transporte de 
contentores permitiu o desenvolvimento de diversas redes de portos na Europa em 
concorrência direta entre si. A concorrência entre portos e regiões portuárias na Europa 
também está a tornar-se mais intensa noutros setores de transporte de cargas. A distinção 
entre portos marítimos do norte e do sul da Europa está algo obsoleta, uma vez que tais 
portos podem agora integrar uma mesma rede portuária, mas existe ainda uma diferença 
ao nível da produção de carga, que é mais elevada nos portos do noroeste da UE.  
 
Toda esta evolução está a produzir uma mudança nos papéis desempenhados pelas 
autoridades portuárias. Além das suas tradicionais funções e obrigações, as autoridades 
portuárias deverão centrar a sua atenção no desenvolvimento e manutenção de 
interconectividades de excelência entre as áreas portuárias e as regiões do interior através 
da utilização de diferentes sistemas de transporte intermodal, bem como na facilitação dos 
processos comerciais para as partes envolvidas.  
 
O principal papel das autoridades portuárias passou de regulador a facilitador no âmbito 
das cadeias logísticas através:   
 
(1) da otimização das infraestruturas e dos processos portuários; 
(2) da criação de plataformas com todos os intervenientes para a resolução de problemas 

que afetem o desempenho a nível da logística;  
(3) da promoção e manutenção de um sistema de transporte intermodal eficiente;  
(4) do desenvolvimento de relações estratégicas com as regiões do interior.  
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O presente estudo analisa individualmente os diversos Estados-Membros, revelando a 
existência de muitas diferenças entre eles em matéria de políticas para os portos 
marítimos. Citemos apenas alguns exemplos: 
 
 a Eslovénia possui uma política para os portos marítimos centralizada e controlada 

pelo Estado; 
 o Reino Unido possui um sistema portuário totalmente privatizado; 
 os portos marítimos de muitos outros países da União são portos de tipo Landlord. 
 
Consequentemente, o financiamento das infraestruturas portuárias difere 
consideravelmente entre países. A Eslovénia e o Reino Unido não dispõem de auxílios 
estatais devido à forma como os seus portos estão organizados, mas alguns estudos de 
caso revelam que as autoridades portuárias de todos os outros países recebem auxílios 
estatais.  
 
No que diz respeito às políticas portuárias e ao financiamento dos portos marítimos da UE, 
a tendência tem vindo a alterar-se (lentamente) para um maior envolvimento do setor 
privado. Tal significa que as autoridades portuárias estão a ser cada vez mais chamadas a 
financiar partes do investimento em matéria de infraestruturas portuárias e que os 
Estados-Membros estão a recuar nessa matéria devido às restrições dos montantes que 
têm disponíveis para investimento. Esta tendência verifica-se em todos os países. Na 
Alemanha e em França, por exemplo, as políticas portuárias estão a ser alvo de reforma, 
um processo já concluído em Itália e Espanha no final do século passado. 
 
Na prática, muitas vezes o financiamento público dos portos marítimos não é 
classificado como auxílio estatal 
 
O financiamento público das infraestruturas dos portos marítimos, independentemente de 
se tratar de infraestruturas básicas ou de infraestruturas dos terminais, tem sido uma 
prática bastante comum na UE nos últimos dez anos. Para fazer face a outros concorrentes 
e atrair quota de mercado, é muitas vezes necessário um investimento contínuo nas 
infraestruturas dos portos marítimos. Tal como referido, são muitas as diferenças de 
financiamento entre Estados-Membros em toda a UE que dependem, entre outras coisas, 
do estatuto jurídico do porto marítimo.  
 
Nos países do sul da UE, as instituições do governo central participam por vezes no 
financiamento das infraestruturas portuárias, por exemplo servindo de garantia para 
empréstimos bancários. Em Itália, a repartição dos papéis entre as organizações de 
financiamento dos portos não se encontra inteiramente definida, apesar de novos portos 
regionais terem sido criados em 2010. O motivo prende-se com o facto de não existir uma 
definição clara das várias infraestruturas portuárias que não fazem parte da infraestrutura 
básica. Em contrapartida, nos países do norte da UE, são várias as organizações 
governamentais que podem participar na concessão de auxílios estatais. Os governos 
nacionais de França e dos Países Baixos desempenham um papel fundamental nesta 
matéria, enquanto, na Alemanha e na Bélgica, esse papel é assumido pelos Estados 
federais e/ou pelas comunas. No Reino Unido, contudo, o governo não desempenha aqui 
um papel fundamental uma vez que não é responsável por qualquer investimento 
financeiro nos maiores portos marítimos do país. Todos os investimentos devem provir dos 
proprietários privados dos portos e/ou, em menor escala, dos sistemas de 
autofinanciamento dos portos fiduciários (trust ports) (sobretudo no que diz respeito à 
manutenção dos canais de acesso e dos cursos de água).  
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As diferenças de natureza organizacional e financeira entre os portos do norte e do sul da 
UE não afetam a abordagem aos auxílios estatais no artigo 107.º do TFUE, que continua a 
ser o instrumento legislativo de referência. 
 
Os auxílios estatais analisados no presente estudo revelam que a aplicação dos números 2 
e 3 do artigo 107.º nem sempre garante uma maior transparência. Com efeito, o 
financiamento público das infraestruturas dos portos marítimos pode distorcer (ou ameaçar 
distorcer) a concorrência entre portos e empresas de logística na UE. Nos nove 
Estados-Membros da UE analisados, foram estudados pelo menos dez casos de auxílios 
estatais nos últimos dez anos.  
 
No final do processo, a Comissão não apresentou quaisquer objeções relativamente a esses 
casos, o que significa que em nenhum deles o financiamento público foi considerado um 
auxílio estatal incompatível.  
 
O caso de Ventspils é particularmente interessante. Aparentemente, neste caso a Comissão 
adotou uma abordagem diferente em relação às autoridades portuárias, considerando os 
portos como «empresas». Uma tal classificação obriga a que todos os investimentos 
públicos sejam notificados à Comissão. 
 
É necessário um ato legislativo que torne mais transparente a interpretação do artigo 
107.º, em especial no que se refere aos números 2 e 3. A adoção de orientações em 
matéria de concessão de auxílios estatais aos portos parece ser a resposta mais adequada. 
 
Concluindo, apesar das várias tentativas efetuadas ao longo dos anos pela UE no sentido de 
traçar orientações específicas para a análise dos auxílios estatais no setor portuário, não 
existe atualmente qualquer orientação disponível. A Comissão parece dividida nesta 
matéria, apesar de, em 2011, o Comissário Kallas ter anunciado a intenção de apresentar 
em 2013 um pacote de propostas que inclua a redução das formalidades administrativas 
nos portos, a melhoria da transparência do financiamento dos portos e a adoção de 
medidas relativas aos serviços portuários. Consequentemente, o artigo 107.º do TFUE é 
atualmente a base sobre a qual se determina a aceitabilidade dos auxílios estatais aos 
portos marítimos. Na prática, os números 2 e 3 deixam espaço a várias interpretações. 
 
Resposta às três principais questões 
 
Tendo em conta a conclusão acima exposta, é possível responder às seguintes questões 
colocadas pela investigação: 
 
(1) Existe algum problema com as atuais regras sobre a revisão dos auxílios estatais 

destinados às infraestruturas e/ou às superstruturas dos portos marítimos europeus? 
Resposta: Sim, parece existir de facto um problema, sobretudo no que diz respeito à 
transparência. A existência de regimes de financiamento público pode reduzir a 
transparência para os intervenientes, o que poderá resultar na perceção de uma 
vantagem injusta, mesmo que não seja esse o caso.  

 
(2) Se existirem de facto problemas, será necessário alterar as regras em análise ou 

estabelecer orientações para a definição de regras adequadas? 
Resposta: Sim, é desejável encontrar uma solução que assente na definição de 
orientações em matéria de auxílios estatais para os portos. No entender dos 
consultores, é melhor definir orientações do que criar um quadro institucional. O setor 
portuário europeu é muito variado, constituindo uma mais-valia para a UE. Necessita, 
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portanto, de ser salvaguardado. Uma abordagem «de formato único» às políticas 
portuárias europeias não é contudo exequível. Ao nível dos Estados-Membros, deverá 
continuar a ser possível adotar iniciativas específicas de apoio ao setor portuário, 
desde que as mesmas sejam compatíveis com as regras do Mercado Interno. A 
adoção de regras rígidas sob a forma de um quadro institucional pode prejudicar a 
competitividade dos portos marítimos europeus e tornar as políticas inflexíveis. 
Qualquer iniciativa futura de cariz europeu terá de assentar nos princípios seguintes: 
1) segurança jurídica, (2) condições de concorrência equitativas e (3) acesso livre ao 
mercado. 

 
(3) Existem outras opções que possam melhorar a coesão e a eficácia da política de 

concorrência europeia no que diz respeito ao financiamento das infraestruturas e/ou 
superstruturas dos portos marítimos? 
Resposta: Provavelmente não. Os autores consideram que a melhor opção consiste 
em estabelecer orientações para melhorar a coesão, a transparência e a eficácia dos 
portos e das políticas de concorrência na Europa no que diz respeito ao financiamento 
das infraestruturas e/ou superstruturas dos portos marítimos. É preferível definir 
orientações em vez de criar um quadro relativo à tarifação de infraestruturas, uma 
vez que este levaria mais tempo a implementar e seria menos flexível na prática. As 
orientações também são preferíveis pelo facto de o setor portuário na UE ser regulado 
por um quadro legislativo complexo e diverso, o que dificulta a aceitação de uma nova 
legislação de base por parte dos Estados-Membros. 

 
Considerando o acima exposto, recomenda-se, em especial, que o Parlamento Europeu 
defina orientações comuns para o financiamento público nos Estados-Membros da União 
Europeia de: 
 
 infraestruturas básicas e de acesso aos portos; 
 infraestruturas de terminal; 
 superstruturas e equipamentos de movimentação de cargas. 
 
As deliberações do Parlamento Europeu relativas a uma iniciativa de definição de 
orientações comuns em matéria de financiamento público e auxílios estatais para as 
infraestruturas e superstruturas dos portos marítimos deverão abranger ainda: 
 
 o alargamento do âmbito da diretiva relativa à transparência financeira aos principais 

portos marítimos da UE;  
 as condições de atribuição de concessões às empresas comerciais; 
 as compensações (por exemplo, compensações ambientais). 
 
A transparência das contas das autoridades portuárias é um fator dinamizador da definição 
de orientações comuns. A abordagem aos auxílios estatais tem de ter por base a 
transparência das contas, nomeadamente a separação das contas destinadas às funções 
públicas das autoridades portuárias daquelas referentes às suas receitas comerciais. 
 
O financiamento público das infraestruturas de terminais e as receitas em termos de rendas 
pagas pelo operador do terminal podem dar azo a distorções da concorrência. As rendas e 
os alugueres relativos às infraestruturas de terminais (por exemplo, dos postos de 
atracação) deverão cobrir os custos de investimento incorridos pela entidade pública 
(autoridades nacionais, regionais ou locais), inclusive possibilitando um retorno do 
investimento orientado para o mercado. Contudo, as rendas e os alugueres pagos pelos 
operadores dos terminais parecem diferir entre Estados-Membros. A conclusão de 
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concessões de terminais não conformes com o mercado, que não cobrem os custos de 
investimento e não geram receitas, pode resultar numa distorção da concorrência, não só 
intraportuária, mas também interportuária. Os acordos de concessão não são abrangidos 
pelo presente estudo. 
 
Outra questão importante, que afeta sobretudo os países do Mediterrâneo e do Mar Negro, 
é a distorção da concorrência entre os portos da UE e alguns portos de países terceiros. 
Apesar de as disposições do artigo 107.º se aplicarem apenas ao Mercado Interno, 
excluindo portanto os países terceiros, os trabalhos deverão começar a promover condições 
de concorrência equitativas entre os portos da UE e alguns portos de países terceiros.  


