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Resumo 
 
O presente estudo tem como objectivo fornecer uma análise detalhada e 
crítica dos Serviços de Interesse (Económico) Geral nos 
27 Estados-Membros e respectivas regiões e determinar o âmbito de 
aplicação da política regional da UE no seu financiamento. Em particular, 
o estudo examina as diferentes definições e tradições em vigor, as 
principais questões em causa no debate político, os níveis de prestação 
nos diferentes países e regiões, bem como o âmbito de aplicação e a 
utilização dos fundos estruturais no apoio à prestação desses serviços. 
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SÍNTESE 
O presente estudo fornece à Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento 
Europeu (PE) um exame crítico e exaustivo da inter-relação entre os fundos estruturais 
(FE) e a prestação de serviços de interesse geral e de interesse económico geral (SI(E)G). 
Mais especificamente, o presente estudo fornece uma análise comparativa dos conceitos, 
das tradições, dos quadros legislativos e dos níveis de prestação de SI(E)G nos 
27 Estados-Membros. O exame baseia-se numa vasta análise de literatura académica, 
regulamentar e política e numa análise qualitativa e quantitativa de indicadores-chave 
relativos à prestação e ao financiamento de serviços. 
 
A seguir, é fornecida uma análise crítica das principais conclusões e recomendações. 
 
Problemática 

 A noção de SI(E)G abarca vários serviços de interesse público e dá lugar a 
diferentes definições e delimitações de acordo com as várias tradições nacionais, 
culturais e legislativas. Não obstante as transformações que a noção sofreu e as 
diferenças nas tradições e práticas nacionais que afectam o seu entendimento, este 
conceito baseia-se num conjunto comum de valores e de objectivos e engloba 
todos os serviços que respondem a uma lógica de interesse colectivo. Este interesse 
colectivo exige o acesso universal para todos (social, espacial e financeiro), a 
garantia de um serviço contínuo e um determinado padrão na qualidade 
fornecida, bem como capacidade de reacção às exigências dos utilizadores e 
protecção do consumidor, juntamente com acessibilidade dos preços. 

 Os SI(E)G dizem respeito a muitos sectores e tipologias de serviços diferentes 
que podem ser agrupados em serviços públicos em rede, serviços da administração 
pública, que incluem a protecção social obrigatória, serviços de educação, de saúde 
e sociais e serviços socioculturais. Os SI(E)G incluem serviços que se encontram 
normalmente fora do âmbito dos mercados (por exemplo, educação e 
protecção social obrigatórias), obrigações do Estado (por exemplo, segurança e 
justiça) e serviços de interesse económico geral (por exemplo, energia e 
comunicações). Importa compreender que os SI(E)G não devem ser identificados 
com uma categoria residual de serviços para regiões ou membros da população 
desfavorecidos, mas encontram-se ao serviço de todos os cidadãos e de todas as 
empresas que ajudam a assegurar o exercício dos direitos fundamentais e o acesso 
a serviços essenciais, promovendo a coesão social e o bem-estar. A sua natureza 
económica é normalmente associada a falhas do mercado, como a natureza 
colectiva do serviço, a existência de economias de escala ou de objectivo, a 
ocorrência de monopólios naturais, a presença de externalidades ou assimetrias na 
informação. Por este motivo, são impostas obrigações específicas de serviço público 
pelas autoridades públicas, que também velam por que os SI(E)G sejam fornecidos 
a um preço acessível e sejam de elevada qualidade. 
A fim de adquirir um entendimento mais prático das actividades abrangidas pelos 
SI(E)G, foi elaborada uma lista provisória de cerca de 25 actividades no âmbito 
do estudo do Centro Europeu dos Empregadores e Empresas que fornecem Serviços 
Públicos intitulado "Mapping Public Services" [“Mapear” os Serviços Públicos], com 
base nos Regulamentos (CE) n.º 438/2001 e 1828/2006, em que cada uma dessas 
actividades remete para um tratado, para direito derivado ou para uma 
comunicação ou ainda para acórdãos do Tribunal de Justiça da UE. Em vários 
Estados-Membros, outras actividades foram consideradas como pertencentes ao 
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domínio público, principalmente a nível local. Em Estados com uma autonomia local 
forte, o leque de serviços pode ser muito grande. 

Por conseguinte, são numerosas as actividades que se pode considerar prestarem 
SI(E)G, e estes serviços abrangem uma variedade de sectores, como: 

 Serviços públicos em rede: telecomunicações e TIC; serviços postais; 
energia; transportes; infra-estrutura; iluminação pública; abastecimento de 
água e saneamento; recolha e tratamento de resíduos; limpeza das ruas. 

 Serviços da administração pública: protecção social obrigatória. 
 Educação: jardins-de-infância; ensino primário; ensino secundário e 

superior; formação profissional. 
 Serviços de saúde e de carácter social: hospitais; serviços de saúde 

ambulatórios e serviços de ambulância; protecção social complementar; 
serviços de prestação de cuidados e de assistência a crianças (incluindo 
infantários); prestação de cuidados às pessoas idosas; prestação de cuidados 
e protecção das pessoas com deficiência; serviços de cuidados continuados; 
serviços de apoio aos desempregados de longa duração. 

 Desporto e lazer: piscinas; centros desportivos; tratamentos de spa. 
 Serviços socioculturais: teatros; auditórios desportivos e musicais; centros 

de exposições e de conferências; academias de música e de representação; 
museus, monumentos e bibliotecas. 

 Outros serviços e instalações de interesse geral: habitação social; 
habitação adaptada para pessoas com deficiência; brigadas de bombeiros; 
serviços financeiros; cemitérios, crematórios e serviços funerários. 
 

 A relevância dos SI(E)G no debate político na União Europeia (UE) deriva da 
consideração de que constituem um aspecto essencial no modelo europeu de 
sociedade, que promove os valores europeus, incentiva a coesão social e 
territorial e garante o exercício das liberdades fundamentais. Os SI(E)G 
constituem um factor de coesão no que respeita à prestação de serviços 
equitativos, acessíveis e universais a todos os cidadãos, independentemente da sua 
situação económica, social ou geográfica. Este aspecto é formalmente reconhecido 
pelo artigo 14.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE (TFUE), do qual emana a 
obrigação positiva dos Estados-Membros e da UE, dentro do limite das respectivas 
competências, de zelarem por que os SI(E)G funcionem com base em princípios e 
em condições que lhes permitam cumprir as suas missões. Além disso, o Protocolo 
relativo aos SIG anexado ao Tratado de Lisboa reconhece os SIG e o seu papel na 
coesão social e territorial. Em conclusão, os SI(E)G promovem a coesão social (ao 
garantirem que todos os cidadãos tenham acesso a serviços essenciais de qualidade 
e a preços acessíveis) e a coesão territorial (ao fornecerem serviços de interesse 
geral a todas as regiões, independentemente do seu afastamento ou isolamento 
geográfico ou económico) e ajudam a garantir o exercício genuíno das liberdades 
fundamentais indispensáveis à plena participação na vida da sociedade europeia. 

 Dada a importância dos SI(E)G na promoção da coesão social e territorial, um 
debate à escala europeia ganhou ímpeto nos últimos 20 anos e foi estimulado 
pelos Livros Verde e Branco sobre os SIG, que se centraram sobretudo nas 
indústrias de rede. Em 2006, foi adoptada uma comunicação sobre os serviços 
sociais de interesse geral (SSIG). O Tratado de Lisboa introduziu uma carta de 
direitos fundamentais e forneceu um anexo relativo aos SIG, o que realçou ainda 
mais a importância dos SI(E)G na UE. Estes documentos e as questões suscitadas 
pela Directiva "Serviços" alimentaram debates recentes sobre a definição, o âmbito, 
a prestação, a organização e o financiamento dos SI(E)G na UE.  
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Verificou-se algum atraso na aplicação da Directiva "Serviços" e na adaptação pelos 
Estados-Membros da legislação e dos procedimentos nacionais necessários: vinte 
Estados-Membros já adoptaram a respectiva legislação horizontal, em cinco 
Estados-Membros (Áustria, Chipre, Irlanda, Luxemburgo e Portugal) os debates 
encontram-se ainda em curso, enquanto a França e a Alemanha optaram por incluir 
os princípios gerais em vários actos (os trabalhos estão quase concluídos na 
Alemanha e encontram-se ainda a decorrer em França). Contudo, a adaptação de 
leis existentes é mais complexa e apenas doze Estados-Membros indicaram já ter 
concluído essas alterações.  
As consequências das numerosas regras da UE que dizem directamente respeito aos 
SI(E)G, ou indirectamente, através das suas modalidades de organização e de 
financiamento, têm ainda de ser avaliadas. Por conseguinte, o debate encontra-se 
ainda aberto e várias questões jurídicas e organizacionais devem continuar a ser 
debatidas em 2010, sendo os elementos essenciais a lei-quadro horizontal ou 
transversal para os SIG, bem como a importância da prestação e da cooperação 
transfronteiriça. 
 

Constatações 
 

 A existência e a prestação de SI(E)G nos países e nas regiões da UE variam 
consideravelmente e constituem factores-chave no debate sobre o futuro da 
prestação e do financiamento de serviços de interesse público. A prestação de 
SI(E)G é caracterizada, tanto a nível nacional como regional, por diferenças 
significativas em termos de quantidade e de qualidade. Ao analisar a situação dos 
diferentes sectores de SI(E)G previamente identificados, torna-se claro que as 
maiores clivagens na prestação de SI(E)G e na qualidade dos serviços podem ser 
encontradas nos países da UE-12 e em regiões rurais e periféricas. Ao considerar 
um indicador global relativo aos SI(E)G, que engloba todos os sectores relevantes, 
esta conclusão é confirmada e corroborada. O nível mais elevado de prestação e de 
qualidade dos serviços encontra-se nos países escandinavos e nórdicos e, quando 
considerada a desagregação regional, nas cidades capitais dos países da UE-15. 

 
 O sector das telecomunicações, enquanto um dos principais motores da 

economia do conhecimento, representa um serviço-chave que também pode ajudar 
a reduzir as clivagens entre as regiões desenvolvidas e menos desenvolvidas da UE. 
Os maiores desequilíbrios dizem respeito aos países da UE-12, onde, por exemplo, 
as taxas de penetração da banda larga se situam abaixo da média da UE de 
13 % da população com acesso à banda larga. Com efeito, na Polónia, na Eslováquia 
e na Bulgária, menos de cinco habitantes em cada cem possuem uma ligação a uma 
rede de banda larga. No que se refere aos serviços sociais e às infra-estruturas, 
é possível detectar um padrão distinto entre os países da UE-12 e da UE-15, por 
exemplo, no que respeita ao número de camas hospitalares (a Alemanha, a 
Áustria, a República Checa, a Hungria, a Lituânia, a Letónia e a Finlândia eram os 
países mais bem dotados em 2006, enquanto o Reino Unido e os países do sul da 
Europa, como Portugal, Espanha, Itália e Grécia, apresentavam um nível baixo de 
instalações de saúde per capita e disparidades regionais mais elevadas) ou no que 
respeita à guarda de crianças em idade pré-escolar, em que existe uma grande 
clivagem entre Estados-Membros, mas não entre os antigos e os novos 
Estados-Membros. Considerando, em vez disso, as necessidades médicas não 
atendidas, os países da UE-12 caracterizam-se por custos dos cuidados mais 
elevados, tempos de espera mais longos e dificuldades em alcançar as instalações 
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de cuidados mais próximas. Considerando o sector do ambiente e da energia, o 
abastecimento de água difere entre Estados-Membros, com os países da UE-12 
caracterizados por percentagens da população mais baixas com ligação à rede 
pública de abastecimento de água (na Roménia, apenas cerca de 50 % dos cidadãos 
têm acesso à rede pública de abastecimento de água). Considerando o tratamento 
de resíduos, a capacidade de tratamento de resíduos de Chipre, da República 
Checa, da Letónia e da Lituânia, que em 2006 era muito inferior à média da UE 
(0,68 toneladas per capita de resíduos tratados) deve ser melhorada. No sector 
dos transportes, persistem muitas diferenças, com clivagens mais pronunciadas 
nos países da UE-12, na extensão e na qualidade da rede de auto-estradas e de 
caminhos-de-ferro electrificados. O desenvolvimento das auto-estradas nos 
países da Europa Oriental está principalmente concentrado em redor das capitais e 
de outros grandes centros urbanos, enquanto as regiões periféricas se caracterizam 
por uma fraca acessibilidade rodoviária. As redes de caminhos-de-ferro existem nos 
países da UE-12, mas consistem sobretudo em linhas com uma única via e/ou não 
electrificadas que aumentam substancialmente o tempo de viagem. 

 
 Dadas as clivagens na prestação de SI(E)G a nível territorial e sectorial, é, pois, 

natural analisar o papel dos FE na redução do fosso entre as nações e as regiões 
bem dotadas e as zonas que exigem investimentos adicionais. Durante o período de 
programação 2007-2013, serão investidos 170 mil milhões de euros pelo FEDER e 
70 mil milhões de euros pelo Fundo de Coesão em infra-estruturas básicas, 40 % 
das quais se situam nos sectores dos transportes e do ambiente, sendo o 
remanescente repartido entre as telecomunicações, a energia e as infra-estruturas 
sociais. Os Estados-Membros da UE-12 são os principais beneficiários deste 
investimento maciço.  
Uma análise estatística qualitativa e quantitativa permite constatar uma relação 
negativa entre os indicadores relativos à prestação e as despesas no âmbito dos FE, 
o que indica que os fundos são efectivamente direccionados para regiões e sectores 
necessitados. Os FE são, por conseguinte, essenciais para a realização da coesão 
social e territorial no que respeita aos SI(E)G. Considerando a despesa global no 
âmbito dos FE nos sectores de SI(E)G, o coeficiente de correlação com um indicador 
global relativo à prestação de SI(E)G é negativo (-0,57), o que indica que os países 
da UE tendem a afectar os FE quando a existência de serviços é reduzida. Por 
conseguinte, os FE estão a contribuir para o aumento da prestação e da qualidade 
dos SI(E)G nos sectores mais atrasados, e isto parece ser especialmente verdadeiro 
no que se refere ao sector das telecomunicações (o coeficiente de correlação das 
despesas no âmbito dos FE nesta categoria é -0,59), à infra-estrutura social (-
0,24) e aos transportes (-0,23). No sector do ambiente e da energia, o 
coeficiente de correlação é positivo, o que indica que uma despesa elevada no 
sector da energia e do ambiente pode estar directamente associada a medidas de 
poupança de energia e de protecção do ambiente e que a despesa pode ser elevada 
mesmo quando a prestação é boa. 

 
Nesta perspectiva, existe uma forte relação entre a prestação de SI(E)G e a 
concretização de objectivos de política de coesão: 
 
 Os FE, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e o Fundo de 

Coesão, em particular, graças aos seus vastos campos de intervenção, financiam 
infra-estruturas essenciais para assegurar a prestação de SI(E)G. O FEDER financia 
a construção e a modernização de estradas, pontes, esgotos, instalações industriais, 
parques empresariais, parques científicos e instalações turísticas. O FEDER pode 
também apoiar o investimento na educação e na saúde, medidas de 
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investigação e desenvolvimento (I&D) e investimentos relacionados com o 
ambiente. O Fundo de Coesão financia até 85 % da despesa elegível com grandes 
projectos relacionados com o ambiente e a infra-estrutura de transportes. Os 
resultados esperados destas intervenções são a extensão da cobertura da 
população, o aumento da qualidade e uma maior eficiência. 

 Ao mesmo tempo, a prestação de SI(E)G reduz as disparidades entre as 
regiões e reforça a coesão económica, social e territorial. Em particular, a 
contribuição dos SI(E)G para a promoção da coesão social e territorial pode ser 
observada a vários níveis: 

 A coesão territorial é reforçada se o acesso a SI(E)G de qualidade e 
eficientes for assegurado em todos os territórios da UE, incluindo territórios 
urbanos, remotos, periféricos e com uma baixa densidade populacional. Os 
SI(E)G constituem elementos estruturantes em matéria de ordenamento do 
território, acima de tudo para a prestação de serviços regulares e contínuos 
em zonas rurais, isoladas, periféricas e insulares; 

 A coesão social é assegurada se as pessoas não forem discriminadas no 
exercício dos seus direitos e das suas liberdades fundamentais com base na 
sua condição social. O acesso equitativo aos SI(E)G é uma condição 
necessária para a coesão social. 

 
Recomendações e conclusões 

 Os SI(E)G são um ingrediente essencial para a concretização dos objectivos de 
coesão social e territorial/regional na UE e podem ajudar a promover a 
atractitividade e a competitividade à escala europeia na economia globalizada, 
garantindo, em simultâneo, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 
aos cidadãos da UE. Os níveis de prestação dos sectores de SI(E)G e dos países e 
das regiões da UE são heterogéneos em termos de distribuição, de acessibilidade, 
de qualidade e de eficiência. A fim de garantir o acesso universal a todos os 
cidadãos, independentemente das características territoriais ou individuais, o 
investimento na infra-estrutura de SI(E)G em diferentes sectores é crucial. 

 
Para este fim, os FE constituem um elemento-chave no fornecimento de mais e 
de melhores serviços de interesse geral às regiões e aos sectores mais atrasados. 
Os programas de cooperação transfronteiriça devem também ser incentivados, 
especialmente no que respeita à criação de redes transnacionais de transportes, de 
comunicação e de energia. Dados do período de programação 2000-2006 mostram 
que, dos fundos do FEDER afectados a iniciativas de cooperação transfronteiriça, 
apenas 30 % são destinados a sectores de SI(E)G. Entre estes, os sectores dos 
transportes e das telecomunicações são predominantes e recebem as percentagens 
mais elevadas. Estes números podem dever-se à complexa arquitectura da 
prestação de serviços transfronteiriços comparativamente aos programas comuns de 
prestação de SI(E)G. Contudo, a cooperação transfronteiriça pode ser uma 
importante via de prestação de serviços entre regiões e países, incentivando a 
mobilidade, diminuindo os custos de congestionamento, fornecendo melhores 
serviços de telecomunicações e de energia e gerando efeitos positivos através da 
interoperabilidade entre regiões. O investimento focalizado, no âmbito dos FE, na 
infra-estrutura para a prestação de serviços deve ser incentivado, uma vez que pode 
ajudar a superar as barreiras jurídicas, financeiras, técnicas, económicas e 
institucionais à execução de iniciativas de cooperação transfronteiriça. 
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 O nível de prestação de SI(E)G não deve, contudo, ser o único objectivo. Enquanto 
o acesso universal é da máxima importância, as questões da acessibilidade dos 
preços e da qualidade são também cruciais. Uma vez fornecida a infra-estrutura 
básica de um serviço, possivelmente financiada através de investimento no âmbito 
dos FE, é necessário encontrar um equilíbrio entre a sustentabilidade económica do 
prestador do serviço e preços acessíveis para os utilizadores. Devem ser 
estabelecidas disposições específicas, como regimes de diferenciação dos preços e 
instrumentos fiscais sob a forma de subvenções cruzadas e de impostos. A 
qualidade do serviço também deve ser considerada, e os prestadores de serviços 
devem cumprir directrizes e directivas que estabeleçam normas e requisitos 
mínimos de qualidade. No que respeita a esta última questão, as políticas europeias 
e nacionais podem desempenhar um papel-chave, ao fornecerem um quadro jurídico 
e institucional comum e bem definido para a prestação de SI(E)G. 

 
 Por último, de um ponto de vista jurídico e organizacional, as modalidades de 

prestação e os principais intervenientes beneficiariam de um conjunto claro de 
iniciativas jurídicas e institucionais. Novas modalidades de prestação que se afastam 
do Estado como o único prestador de serviços de interesse geral exigem novos 
quadros governativos e regulamentares, comuns a toda a UE, a fim de incentivar a 
integração na prestação de serviços. Tendo em conta as novas modalidades de 
prestação, como concessões, arrendamentos e parcerias público-privadas, o 
requisito de co-financiamento no âmbito dos FE parece ser um factor-chave de 
sucesso. 

 
A fim de satisfazer as necessidades específicas de cada nação e região da 
UE, as autoridades locais devem fazer todos os possíveis para traduzir o 
quadro comum da UE num conjunto de disposições nacionais e regionais 
específicas que possa ajudar a alcançar este objectivo. O papel das regiões e 
dos governos locais é fundamental na prestação de serviços básicos de interesse 
geral e as condições e necessidades locais devem estar no centro de uma concepção 
política eficaz. 
 
De acordo com o princípio da subsidiariedade, os Estados-Membros têm o poder de 
definir, de organizar e de financiar serviços de interesse geral com base nas 
respectivas tradições e exigências, enquanto a UE define princípios comuns no que 
respeita à acessibilidade, incluindo dos preços, à segurança, à qualidade e à 
protecção. Os Estados-Membros devem apoiar projectos e condições-quadro à 
escala nacional e devem também ser responsáveis pelo desenvolvimento de uma 
abordagem estratégica à prestação de serviços e por assegurar a acessibilidade dos 
preços. 
 
Ao contrário dos serviços puramente comerciais, o financiamento da prestação de 
SI(E)G normalmente não pode ser assegurado apenas por mecanismos do mercado, 
sendo necessários regimes adicionais. Estes regimes, caracterizados pela 
coordenação entre várias autoridades e entre vários objectivos de políticas públicas 
e intrinsecamente associados à prestação de SI(E)G, são essencialmente tratados a 
nível dos Estados-Membros ou até a nível regional/local. Isto resulta da aplicação do 
princípio da subsidiariedade. 
 
Neste sentido, as diferenças entre os vários serviços de interesse geral e as 
diferentes necessidades e preferências dos cidadãos, dos utilizadores e dos 
consumidores que resultam de diferentes situações económicas, sociais, 
geográficas, culturais e físicas devem ser respeitadas. A diversidade que 
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caracteriza estes serviços, as situações em que são prestados, as características dos 
fornecedores e a necessidade de flexibilidade para adaptar os serviços a diversas 
necessidades devem ser tidas em devida conta. 

 
 A consequência política fundamental atende ao facto de, num contexto de 

governação a vários níveis, a fim de assegurar a subsidiariedade e uma 
coordenação efectivas entre parceiros, ser essencial uma liderança única (que 
poderia ser desempenhada pelos governos centrais, regionais ou locais), capaz de 
adaptar e de canalizar os diferentes interesses envolvidos para um fim comum. Este 
aspecto é uma condição importante para o eficiente funcionamento da política de 
coesão e para a eficiente prestação de SI(E)G, especialmente quando se consideram 
os programas de cooperação transfronteiriça. Independentemente do sector, 
das especificidades territoriais e da modalidade de financiamento, uma liderança 
política clara e uma direcção forte permitem que os projectos evoluam de forma 
coerente e respeitem um calendário rigoroso. De outro modo, poderá verificar-se 
um efeito adverso, na medida em que a governação a vários níveis pode acabar por 
entravar a realização dos objectivos do projecto ao paralisar o processo decisório. 
Para este fim, o que pode fazer a verdadeira diferença num domínio tão estratégico 
é o facto de a autoridade local desempenhar o papel de "empresário público", capaz 
de realizar uma análise exaustiva das necessidades locais, de desenvolver uma 
visão estratégica para superar pontos de estrangulamento, de mobilizar e catalisar 
os recursos relevantes e a capacidade de gerir riscos, suscitando soluções criativas 
adaptadas às necessidades em rápida mutação. 

 


