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1.1. NONOÇÇÃO E MODALIDADESÃO E MODALIDADES

OSPOSP –– ““a imposia imposiçção definida ou determinada por uma autoridade ão definida ou determinada por uma autoridade 
competente com vista assegurar servicompetente com vista assegurar serviçços pos púúblicos de transporte de blicos de transporte de 
passageiros de interesse geral que um operador, caso considerem passageiros de interesse geral que um operador, caso considerem o o 
seu prseu próóprio interesse comercial, não assumiria, ou não assumiria na prio interesse comercial, não assumiria, ou não assumiria na 
mesma medida ou nas mesmas condimesma medida ou nas mesmas condiçções sem contrapartidaões sem contrapartida””
(Regulamento (CE) (Regulamento (CE) n.n.ºº13701370/2007)/2007)

TrataTrata--se de se de ““requisitos especrequisitos especííficos que são impostos pelas ficos que são impostos pelas 
autoridades pautoridades púúblicas a quem prestam um dado serviblicas a quem prestam um dado serviçço, a fim de o, a fim de 
garantir o cumprimento de certos objectivos de interesse pgarantir o cumprimento de certos objectivos de interesse púúblicoblico””
(Livro verde sobre os Servi(Livro verde sobre os Serviçços de Interesse Geral)os de Interesse Geral)
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1.1. NONOÇÇÃO E MODALIDADESÃO E MODALIDADES

CONFUSÃO TERMINOLCONFUSÃO TERMINOLÓÓGICAGICA
–– ServiServiçço de Interesse Econo de Interesse Econóómico Geralmico Geral
–– ServiServiçço de Interesse Geralo de Interesse Geral
–– ServiServiçço Po Púúblicoblico

Os transportes, na Os transportes, na óóptica comunitptica comunitáária, são serviria, são serviçços de interesse os de interesse 
econeconóómico geral, de natureza mercantil, considerada de interesse mico geral, de natureza mercantil, considerada de interesse 
pelas autoridades ppelas autoridades púúblicas e, por esse motivo, sujeitos a obrigablicas e, por esse motivo, sujeitos a obrigaçções ões 
especespecííficas de Servificas de Serviçço Po Púúblico.blico.

A noA noçção de empresa pão de empresa púública refereblica refere--se ao regime ou propriedade do se ao regime ou propriedade do 
operador do servioperador do serviçço. O Direito Comunito. O Direito Comunitáário rio éé neutro neutro –– éé irrelevante irrelevante 
se os operadores de servise os operadores de serviçço de interesse geral são po de interesse geral são púúblicos ou blicos ou 
privados (ambos estão sujeitos aos mesmos direitos e privados (ambos estão sujeitos aos mesmos direitos e ààs mesmas s mesmas 
obrigaobrigaçções).ões).
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1.1. NONOÇÇÃO E MODALIDADESÃO E MODALIDADES

SERVISERVIÇÇO UNIVERSAL O UNIVERSAL -- garantia de disponibilizagarantia de disponibilizaçção a toda a ão a toda a 
ComunidadeComunidade

CONTINUIDADE CONTINUIDADE –– garantia de prestagarantia de prestaçção do servião do serviçço sem interrupo sem interrupççãoão

QUALIDADE DO SERVIQUALIDADE DO SERVIÇÇO O –– garantia de cumprimento nos garantia de cumprimento nos 
requisitos de qualidaderequisitos de qualidade

ACESSIBILIDADE DE PREACESSIBILIDADE DE PREÇÇOS OS –– garantia de pregarantia de preçços acessos acessííveis veis 
para que todos os consumidores possam beneficiarpara que todos os consumidores possam beneficiar

PROTECPROTECÇÇÃO DE CONSUMIDORESÃO DE CONSUMIDORES–– garantia de salvaguardar os garantia de salvaguardar os 
direitos dos consumidores, dando um impacto econdireitos dos consumidores, dando um impacto econóómico e social ao mico e social ao 
serviserviçço prestado (o prestado (exex: garantia de acesso).: garantia de acesso).
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1.1. NONOÇÇÃO E MODALIDADESÃO E MODALIDADES

No direito interno, a lei de Base do Sistema de Transportes TerrNo direito interno, a lei de Base do Sistema de Transportes Terrestre estre 
(Lei (Lei n.n.ºº1010/90, de 17 de Mar/90, de 17 de Marçço) prevê que o) prevê que “à“às empresas que s empresas que 
explorem actividades de transporte que sejam qualificados de explorem actividades de transporte que sejam qualificados de 
serviserviçço po púúblico poderão ser impostas obrigablico poderão ser impostas obrigaçções especões especííficas ficas 
relativas relativas àà qualidade, quantidade e prequalidade, quantidade e preçço das respectivas o das respectivas 
prestaprestaçções, alheia ões, alheia àà prossecuprossecuçção dos seus interesses comerciaisão dos seus interesses comerciais””..

““Os entes pOs entes púúblicos competentes para o ordenamento de transportes blicos competentes para o ordenamento de transportes 
qualificados de serviqualificados de serviçço po púúblico deverão compensar os encargos blico deverão compensar os encargos 
suportados pela empresa em decorrência das obrigasuportados pela empresa em decorrência das obrigaçções ões 
especespecííficas que a  esse tficas que a  esse tíítulo lhas impuseramtulo lhas impuseram””..



As obrigaAs obrigaçções de Serviões de Serviçço Po Púúblico correspondem a obrigablico correspondem a obrigaçções de ões de 
explorar, a obrigaexplorar, a obrigaçções de transportar e a obrigaões de transportar e a obrigaçções tarifões tarifáárias e srias e sóó
serão justificserão justificááveis nos termos e na medida necessveis nos termos e na medida necessáária para garantir ria para garantir 
o funcionamento eficaz do sistema, de modo a adequar a oferta o funcionamento eficaz do sistema, de modo a adequar a oferta àà
procura existente e procura existente e àà necessidade das colectividades.necessidade das colectividades.

1.1. NONOÇÇÃO E MODALIDADESÃO E MODALIDADES
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1.1. NONOÇÇÃO E MODALIDADESÃO E MODALIDADES

Cabe aos Estados Membros garantir o financiamento de ServiCabe aos Estados Membros garantir o financiamento de Serviçço de o de 
Interesse Geral (nalgumas situaInteresse Geral (nalgumas situaçções pode para haver coões pode para haver co--
financiamento comunitfinanciamento comunitáário)rio)

Os principais mecanismos de financiamento são:Os principais mecanismos de financiamento são:
–– Apoio financeiro directo atravApoio financeiro directo atravéés do Ors do Orççamento de Estado (subsamento de Estado (subsíídios ou dios ou 

benefbenefíícios fiscais, tais como reducios fiscais, tais como reduçções fiscais);ões fiscais);
–– Direitos especiais ou exclusivos (Direitos especiais ou exclusivos (exex: monop: monopóólio legal);lio legal);
–– ContribuiContribuiçções de participantes no mercado (fundo de financiamento do serviões de participantes no mercado (fundo de financiamento do serviçço o 

universal);universal);
–– HarmonizaHarmonizaçção de tarifas (tarifaão de tarifas (tarifaçção uniforme ão uniforme àà escala nacional, apesar da escala nacional, apesar da 

diferendiferençça nos custos de provisão do servia nos custos de provisão do serviçço);o);
–– Financiamento solidFinanciamento solidáário (contribuirio (contribuiçções da seguranões da segurançça social).a social).



2.2. EVOLUEVOLUÇÇÃO DO QUADRO JURÃO DO QUADRO JURÍÍDICODICO
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Regulamento (CEE) Regulamento (CEE) N.N.ºº11911191/69 do Concelho, de 26 de Junho /69 do Concelho, de 26 de Junho ––
obrigaobrigaçções inerentes ões inerentes áá nonoçção de Servião de Serviçço Po Púúblico no domblico no domíínio dos nio dos 
transportes ferrovitransportes ferroviáários, rodovirios, rodoviáários e por via navegrios e por via navegáável);vel);

Regulamento (CEE) Regulamento (CEE) N.N.ºº11071107/70, de 4 de Junho /70, de 4 de Junho –– relativo aos relativo aos 
auxauxíílios concedidos no domlios concedidos no domíínio dos transportes ferrovinio dos transportes ferroviáários, rios, 
rodovirodoviáários e por via navegrios e por via navegáável;vel;

Regulamento (CEE) Regulamento (CEE) N.N.ºº18931893/91 do Concelho, de 20 de Junho /91 do Concelho, de 20 de Junho ––
altera o Regulamento (CEE) altera o Regulamento (CEE) N.N.ºº11911191/69;/69;

AcordãoAcordão AltemarkAltemark de 24 de Julho de 2003 de 24 de Julho de 2003 –– fixou as condifixou as condiçções em ões em 
que a compensaque a compensaçção de Servião de Serviçço Po Púúblico não são auxblico não são auxíílios estatais.lios estatais.



2.2. EVOLUEVOLUÇÇÃO DO QUADRO JURÃO DO QUADRO JURÍÍDICODICO
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Necessidade de revisão do quadro jurNecessidade de revisão do quadro juríídico Comunitdico Comunitáário porque o rio porque o 
Regulamento (CEE) Regulamento (CEE) N.N.ºº11911191/69 não trata:/69 não trata:
–– das modalidades de adjudicadas modalidades de adjudicaçção dos contratos de Servião dos contratos de Serviçço Po Púúblico;blico;
–– das circunstâncias em que a contratadas circunstâncias em que a contrataçção de Servião de Serviçços Pos Púúblicos deve ser blicos deve ser 

submetida submetida àà concorrênciaconcorrência

Regulamento (CE) Regulamento (CE) N.N.ºº13701370/2007 do Parlamento Europeu e do Concelho de 23 de /2007 do Parlamento Europeu e do Concelho de 23 de 
Outubro de 2007Outubro de 2007

-- Entra em vigor em 3 de Dezembro de 2009;Entra em vigor em 3 de Dezembro de 2009;
-- Não se aplica ao transporte de passageiros por via navegNão se aplica ao transporte de passageiros por via navegáável interior;vel interior;
-- Não se aplica ao transporte de mercadorias;Não se aplica ao transporte de mercadorias;
-- Revoga os Regulamentos (CEE) Revoga os Regulamentos (CEE) N.N.ºº11911191/69 e (CEE) /69 e (CEE) N.N.ºº11071107/70/70



3.3. O REGULAMENTO (CE) O REGULAMENTO (CE) N.N.ºº13701370/2007/2007
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PrincPrincíípios subjacentes:pios subjacentes:

–– Os serviOs serviçços de transporte devem ser prestados num ambiente de concorrêncios de transporte devem ser prestados num ambiente de concorrência a 
regulada;regulada;

–– A prestaA prestaçção de servião de serviçços de transporte que não são passos de transporte que não são passííveis de exploraveis de exploraçção ão 
comercial deve ser compensada;comercial deve ser compensada;

–– A atribuiA atribuiçção de compensaão de compensaçções deve ser contabilizada;ões deve ser contabilizada;
–– PrincPrincíípio de neutralidade entre empresas ppio de neutralidade entre empresas púúblicas e privadas;blicas e privadas;
–– PrincPrincíípio de subsidiariedade ao npio de subsidiariedade ao níível das definivel das definiçções de padrões da qualidade ões de padrões da qualidade 

do servido serviçço;o;
–– CriaCriaçção da figura do do operador interno;ão da figura do do operador interno;
–– Formato de subcontrataFormato de subcontrataçção;ão;
–– CriaCriaçção de mecanismos para evitar a sobrecompensaão de mecanismos para evitar a sobrecompensaçção;ão;
–– Previsão de um perPrevisão de um perííodo transitodo transitóório.rio.



3.3. O REGULAMENTO (CE) O REGULAMENTO (CE) N.N.ºº13701370/2007/2007
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Objecto e ObjectivosObjecto e Objectivos

–– ExploraExploraçção nacional e internacional de servião nacional e internacional de serviçços pos púúblicos de transporte de blicos de transporte de 
passageiros por caminhopassageiros por caminho--dede--ferro propriamente dito e outros sistemas guiada ferro propriamente dito e outros sistemas guiada 
e por estrada (com excepe por estrada (com excepçção dos explorados por razões histão dos explorados por razões históóricas ou de ricas ou de 
interesse turinteresse turíístico).stico).

–– Definir as condiDefinir as condiçções em que as autoridades competentes, ao imporem ões em que as autoridades competentes, ao imporem 
obrigaobrigaçções de Serviões de Serviçço Po Púúblico ou ao celebrarem contratos relativos blico ou ao celebrarem contratos relativos ààs s 
obrigaobrigaçções de Serviões de Serviçço Po Púúblico, compensem o operador do Serviblico, compensem o operador do Serviçço Po Púúblico blico 
pelos custos incorridos e/ou concedam direitos exclusivos em conpelos custos incorridos e/ou concedam direitos exclusivos em contrapartida.trapartida.



3.3. O REGULAMENTO (CE) O REGULAMENTO (CE) N.N.ºº13701370/2007/2007
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O contrato de ServiO contrato de Serviçço Po Púúblico blico éé o instrumento sempre que uma o instrumento sempre que uma 
autoridade competente decide conceder ao operador sua escolha autoridade competente decide conceder ao operador sua escolha 
um direito exclusivo e/ou uma compensaum direito exclusivo e/ou uma compensaçção qualquer que seja a sua ão qualquer que seja a sua 
natureza, como contrapartida da execunatureza, como contrapartida da execuçção de obrigaão de obrigaçção de Servião de Serviçço o 
PPúúblico.blico.

Existe tambExiste tambéém a possibilidade de as m a possibilidade de as OSPOSP’’s destinada a estabelecer s destinada a estabelecer 
tarifas mtarifas mááximas para o conjunto dos passageiros ou de ximas para o conjunto dos passageiros ou de 
determinadas categorias de passageiros poderem ser previstas em determinadas categorias de passageiros poderem ser previstas em 
regras gerais.regras gerais.

Quer os contratos de ServiQuer os contratos de Serviçço Po Púúblico, quer as regras gerais terão blico, quer as regras gerais terão 
um contrato obrigatum contrato obrigatóório que deve incluir:rio que deve incluir:



3.3. O REGULAMENTO (CE) O REGULAMENTO (CE) N.N.ºº13701370/2007/2007
–– Uma definiUma definiçção clara das ão clara das OSPOSP’’s e a zona geogrs e a zona geográáfica abrangida;fica abrangida;

–– Os parâmetros com base nos quais se calcula a compensaOs parâmetros com base nos quais se calcula a compensaçção;ão;

–– A natureza e a extensão dos direitos exclusivos atribuA natureza e a extensão dos direitos exclusivos atribuíídos;dos;

–– A modalidade  de repartiA modalidade  de repartiçção de custos ligados ão de custos ligados áá questão do serviquestão do serviçço (pessoal, energia, o (pessoal, energia, 
encargos com infraencargos com infra--estruturas, reparaestruturas, reparaçção e manutenão e manutençção das vias, do material ão das vias, do material 
circulante e de instalacirculante e de instalaçções, entre outros);ões, entre outros);

–– A modalidade de repartiA modalidade de repartiçção das receitas ligadas ão das receitas ligadas áá do tdo tíítulo de transporte;tulo de transporte;

–– A duraA duraçção dos Contratos de Servião dos Contratos de Serviçço Po Púúblico (com um mblico (com um mááximo de 10 anos para ximo de 10 anos para 
serviserviçços de autocarro e a 15 anos para os servios de autocarro e a 15 anos para os serviçços de transporte de passageiros por os de transporte de passageiros por 
caminhocaminho--dede--ferro);ferro);

–– Outras matOutras matéérias que podem estar previstas na perias que podem estar previstas na peçça do concurso (a do concurso (exex: transferência de : transferência de 
trabalhadores, subcontratatrabalhadores, subcontrataçção, ão, etcetc……).).
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ADJUDICAADJUDICAÇÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇÇO PO PÚÚBLICOBLICO

–– Via de regra, por concursoVia de regra, por concurso

–– Pela prPela próópria autoridade competentepria autoridade competente

Operador Interno (sobre o qual deve exercer um controlo anOperador Interno (sobre o qual deve exercer um controlo anáálogo sobre o que logo sobre o que 
exerce sobre os seus prexerce sobre os seus próóprios serviprios serviçços)os)

–– Pode haver ajuste directo a terceiros:Pode haver ajuste directo a terceiros:

Valor anual mValor anual méédio estimado em menos de dio estimado em menos de 1.000.000EUR1.000.000EUR;;
PrestaPrestaçção anual de pelo menos ão anual de pelo menos 300.000Km300.000Km de Servide Serviçço Po Púúblico de transporte de blico de transporte de 
passageiros;passageiros;
Outras excepOutras excepçções.ões.
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As compensaAs compensaçções relativas ões relativas ààs s OSPOSP’’s devem:s devem:

–– Constar de contrato escrito em regra geral;Constar de contrato escrito em regra geral;

–– Respeitar as regras do anexo I do Regulamento:Respeitar as regras do anexo I do Regulamento:
Regra de correspondência entre o montante de compensaRegra de correspondência entre o montante de compensaçção e as incidências de ão e as incidências de 
execuexecuçção de obrigaão de obrigaçção de Servião de Serviçço Po Púúblico;blico;
Regra de correspondência entre a execuRegra de correspondência entre a execuçção de uma obrigaão de uma obrigaçção de Servião de Serviçço Po Púúblico blico 
e as actividades do operador para evitar sobre compensae as actividades do operador para evitar sobre compensaçção ou falta de ão ou falta de 
compensacompensaçção;ão;
Regra de respeito pelos princRegra de respeito pelos princíípios contabilpios contabilíísticos em vigor;sticos em vigor;
Regra de separaRegra de separaçção contabilão contabilíística ao nstica ao níível de servivel de serviçços;os;
Regra de incentivo a uma gestão eficaz.Regra de incentivo a uma gestão eficaz.



3.3. O REGULAMENTO (CE) N.O REGULAMENTO (CE) N.ºº1370/20071370/2007

Regras de TransiRegras de Transiççãoão

–– Contratos de serviContratos de serviçços para o transporte pos para o transporte púúblico de passageiros por autocarro blico de passageiros por autocarro 
ou elou elééctrico seguem o regime da directiva de contratactrico seguem o regime da directiva de contrataçção pão púública (excepto blica (excepto 
contratos de concessão);contratos de concessão);

–– Contratos de ServiContratos de Serviçço Po Púúblico de transporte ferroviblico de transporte ferroviáário e rodovirio e rodoviáário devem dar rio devem dar 
cumprimento cumprimento ààs novas regras de adjudicas novas regras de adjudicaçção a partir de 3 de Dezembro de ão a partir de 3 de Dezembro de 
2019;2019;

–– Regime excepcional para contratos celebrados a partir de 26 de JRegime excepcional para contratos celebrados a partir de 26 de Julho de 2000 ulho de 2000 
e antes de 3 de Dezembro de 2009.e antes de 3 de Dezembro de 2009.
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