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Assunto: Tributação dos portos 

Em julho de 2013, a Comissão enviou um questionário a todos os Estados-Membros sobre a questão 
dos sistemas portuários e a respetiva tributação, a fim de clarificar a situação dos portos à luz das 
regras da UE sobre auxílios estatais. Desde então, com base nesse questionário, a Comissão deu 
início a procedimentos formais de isenção do imposto sobre as sociedades para os portos de três 
Estados-Membros (Países Baixos, França e Bélgica). A Comissão considera que esta isenção fiscal 
constitui um auxílio estatal, falseando assim a concorrência.   

No entanto, os portos europeus não são intervenientes socioeconómicos como qualquer outro. Por 
vezes, as autoridades portuárias podem desempenhar missões públicas, como operações de polícia 
da navegação ou garantir o acesso adequado a todos os operadores de transporte (nomeadamente, 
dragagem). Participam, além disso, no desenvolvimento económico e social dos territórios que 
servem. Enquanto pilares do mapa europeu dos transportes, constituem pontos de acesso e nós 
intermodais essenciais, além de desempenharem um papel decisivo no fornecimento de bens e de 
energia a um país no seu conjunto. Por último, esta instabilidade jurídica e abordagem individual a 
cada Estado tornam as perspetivas de investimento muito mais complexas para os portos e as 
autoridades locais que os apoiam. 

Tendo em conta as anteriores considerações, pergunta-se à Comissão se poderá: 

– ser mais transparente quanto aos resultados do questionário enviado aos Estados-Membros em 
julho de 2013? 

– comprometer-se a integrar na sua abordagem as caraterísticas e as externalidades positivas dos 
portos acima referidos? 

Apresentação: 13.3.2017 
Transmissão: 15.3.2017 
Prazo: 22.3.2017 


