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O Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de
Passageiros (Lei 52/2015, de 09.06)
Breve Enquadramento

Um novo paradigma para os transportes
 O Regulamento (CE) n.º 1370/2007, de 23 de outubro (alterado
pelo Regulamento (UE) n.º 2016/2338, de 14 de dezembro)
 Clarificação da descentralização de competências em matéria de
transportes

 Imposição da adoção do modelo do contrato de serviço público
 Mediante um regime de “concorrência regulada”

 Cumprimento articulado do RJSPTP, do CCP e do Regulamento
1370/2007
 Consagração e regulação de um período transitório até
3.12.2019

A escolha do tipo de contrato de serviço público de
transporte de passageiros

Tipos contratuais
 3 opções alternativas
• Concessão de serviço público
• Prestação de serviço público
• Índices diferenciadores
• Responsabilidade pela gestão do serviço
• Matriz de risco
• Modelo de remuneração
• Contrato misto

Cláusulas contratuais obrigatórias
 Lista exemplificativa de cláusulas contratuais obrigatórias (artigo
21.º do RJSPTP)
 Obrigatoriedade relativa (“quando aplicável”):
•

A apurar em concreto consoante a natureza do contrato e as
características do serviço público de transporte a prestar

A escolha do procedimento pré-contratual

A escolha do procedimento pré-contratual
Enquadramento legislativo:

Regulamento (CE) n.º 1370/2007, de 23 de outubro
(alterado pelo Regulamento (UE) n.º 2016/2338, de 14
de dezembro)

RJSPTP – Lei n.º 52/2015, de 9 de junho

A escolha do procedimento pré-contratual
A regra geral consta do n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento 1370/2007

O procedimento deve ter natureza concursal

Podendo ser concurso público ou
concurso limitado por prévia qualificação

A escolha do procedimento pré-contratual

O Regulamento n.º 1370 considera que o recurso ao ajuste direto é
excecional:
a) Contratos com valor anual médio estimado inferior a 1.000.000 EUR;

b) Contratos que tenham por objeto a prestação anual de menos de
300.000 km.

A escolha do procedimento pré-contratual

Para efeito do Regulamento n.º 1370 considera-se valor do contrato
a remuneração total do operador (sem IVA)

compensações, qualquer que seja a sua natureza, concedidas pelas
autoridades públicas

as receitas provenientes da venda de títulos de transporte que não
sejam transferidas para a autoridade competente em causa

A escolha do procedimento pré-contratual
Todavia, a possibilidade de recurso ao ajuste direto (prevista pelo
Regulamento Europeu) não pode prejudicar o disposto na legislação
nacional nessa mesma matéria
“Salvo se o direito nacional o proibir...”

Isto é, salvo se o direito nacional estabelecer um âmbito mais
restrito para o ajuste direito!

A escolha do procedimento pré-contratual
Todavia, a possibilidade de recurso ao ajuste direto (prevista pelo
Regulamento Europeu) não pode prejudicar o disposto na legislação
nacional nessa mesma matéria
“Salvo se o direito nacional o proibir...”

Contrato de concessão de serviço público: n.º 4 do artigo 31.º do CCP

Valor inferior a 75.000 EUR e
duração inferior a um ano

A escolha do procedimento pré-contratual
Todavia, a possibilidade de recurso ao ajuste direto (prevista pelo
Regulamento Europeu) não pode prejudicar o disposto na legislação
nacional nessa mesma matéria
“Salvo se o direito nacional o proibir...” (n.º 4 do artigo 5.º)

Contrato de prestação de serviços: alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 20.º
do CCP
Consulta prévia: até 75.000 EUR
Ajuste direto: até 20.000 EUR

A escolha do procedimento pré-contratual

A Lei n.º 52/2015 (n.º 1 do artigo 19.º) confirma que o ajuste direto, em
função do valor do contrato, só pode ser adotado
“nos termos do artigo 5.º do Regulamento e no respeito pelo
disposto no Código dos Contratos Públicos”

A remissão é também para a ressalva inicial do
n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento

A escolha do procedimento pré-contratual
Existe a possibilidade (excecional) de recurso ao procedimento de ajuste
direto por critérios materiais?
Sem limite de valor...
“Em caso de rutura dos serviços ou de risco iminente dessa rutura”
Mas o prazo de vigência do contrato não pode exceder 2 anos!

A escolha do procedimento pré-contratual
A disposição do n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 52/2015
A exploração do serviço público de transporte de passageiros pode ainda ser
adjudicada por ajuste direto pela autoridade de transportes competente em
situações excecionais destinadas a assegurar o interesse público,
designadamente em caso de rutura ou de risco eminente de rutura de serviços ou
em situações de emergência.

parece violar o n.º 5 do artigo 5.º do Regulamento, na medida em que
admite outras situações excecionais para além da única consentida por
aquele Regulamento.

A decisão lote único vs. vários lotes

“Adjudicação por lotes” (artigo 46.º-A do CCP
Artigo 46.º-A
Adjudicação por lotes
Obrigação de a entidade adjudicante fundamentar a decisão de contratar
sem efetuar uma separação dos lotes (incorretamente designada

“decisão de não contratar”…)
• aquisição de bens e serviços: > 135.000 euros
• empreitadas de obras públicas: > 500.000 euros

“Adjudicação por lotes” (artigo 46.º-A do CCP
Artigo 46.º-A
Adjudicação por lotes

• Estabelecimento de regras sobre limitações ao número de lotes em que

o mesmo concorrente pode ser adjudicatário (n.º 4)
• Possibilidade de combinação de vários lotes (n.º 5)

Prazo de duração do contrato

Duração máxima
 O RJSPTP não tem regras a este respeito; aplica-se o Regulamento

 “A fim de reduzir ao mínimo as distorções da concorrência, sem deixar de
acautelar a qualidade dos serviços, os contratos de serviço público
deverão ter uma duração limitada” (considerando 15 do Regulamento)
 Duração máxima: 10 anos

Regime de prorrogação
 O RJSPTP não tem regras a este respeito; aplica-se o Regulamento
 Regra geral (1.º parágrafo do n.º 4 do artigo 4.º)
• No máximo, por metade da duração original, tendo em conta a
necessidade de se amortizarem os ativos que o operador forneceu
(ativos significativos em face do conjunto dos ativos necessários)
• A prorrogação poderá ser subordinada a uma resposta positiva dos
utentes (considerando 15)
 Regra especial (2.º parágrafo do n.º 4 do artigo 4.º)
• Em regiões ultraperiféricas e se os custos decorrentes da situação
geográfica específica o justificarem, o contrato pode ser prorrogado
em metade da duração original mesmo que as condições de
amortização não justifiquem

Regime de prorrogação (cont.)
 Regra excecional (3.º parágrafo do n.º 4 do artigo 4.º)
• Requisitos cumulativos
• A duração superior do contrato encontra-se justificada pela
“amortização do capital em relação ao investimento excecional em
infra-estruturas, em material circulante ou em veículos”; e
• O contrato em causa foi celebrado na sequência de um concurso
• Ausência de previsão de limite temporal
• Que estará indexado ao prazo de amortização dos bens
• “(…) A autoridade competente transmite à Comissão, no prazo de um
ano após a celebração do contrato, o contrato de serviço público e os
elementos que justificam o aumento da sua duração”

Regime de prorrogação (cont.)

• Não é claro que se trate rigorosamente de uma prorrogação
 A possibilidade de prorrogação deve ficar prevista no próprio contrato (e
justificada com base nas regras legais mencionadas)

O início e o termo da duração do contrato
 A transição entre operadores
• “O contrato pode prever o início ou termo faseado da exploração do
serviço público de transporte de passageiros, designadamente por
linhas, áreas geográficas ou modos de transporte”(art. 21.º, 3, do
RJSPTP)
 Opção entre entradas e saídas relâmpago ou faseadas

Os meios afetos ao serviço

Bens afetos ao serviço
 Regime geral constante do artigo 419.º do CCP (subsidiariamente
aplicável ao abrigo do artigo 53.º do RJSPTP)
• Indispensabilidade dos bens para o serviço
• Existentes ou a construir e instalar ao longo do contrato
• Seja quem for o titular do direito de propriedade
 A conformação concreta sobre a propriedade do material circulante e dos
demais bens afetos ao serviço público deve ser regulada no contrato
• Grande margem de manobra da autoridade de transportes

Relações laborais
 O Regulamento toca o tema da proteção do pessoal em caso de mudança
de operador ( n.º 5 do artigo 4.º), mas sem impor uma solução
 As autoridades de transportes dispõem de várias opções
• Não tomar nenhuma medida específica (só haverá obrigação de proteção
dos trabalhadores em caso de aplicação da Diretiva 2011/23/CE)

• Exigir a transferência do pessoal anteriormente contratado para prestar
os serviços, com os direitos que este teria caso se tivesse efetuado uma
transferência na aceção da Diretiva 2011/23/CE
• Exigir ao operador que respeite determinadas normas sociais
relativamente a todo o pessoal envolvido na prestação dos serviços de
transporte público

O modelo de remuneração do operador

Obrigação de serviço público vs. contrato de serviço
público vs. compensação
 Contrato de serviço público vs. obrigação de serviço público
• “(…) o acordo (…) para atribuir (…) a gestão e a exploração de
determinado serviço público de transporte de passageiros sujeito a
obrigações de serviço público” (al. f) do artigo 3.º)
 Obrigação de serviço público vs. compensação
• “a imposição definida ou determinada por uma autoridade de
transportes (…) que um operador, caso considerasse o seu próprio
interesse comercial, não assumiria, ou não assumiria na mesma medida
ou nas mesmas condições, sem contrapartida” (al. i) do artigo 3.º)
•

“O cumprimento de obrigações de serviço público pode conferir direito a
uma compensação por obrigação de serviço público (art. 24.º, n.º 1)

Compensação por obrigação de serviço público
 A atribuição do direito a compensação como uma decisão autónoma da
autoridade de transportes
• Deve ter em conta, entre outros, a rentabilidade do serviço em causa
 “Qualquer vantagem, nomeadamente financeira, concedida (…) através de
recursos públicos, durante o período de execução de uma obrigação de serviço
público ou por referência a esse período” (al. c) do artigo 3.º)

Compensação por obrigação de serviço público
 A fixação do montante de compensação traduz-se numa tarefa jurídica e
tecnicamente complicada
•

O legislador português não seguiu o sistema de diferenciação entre
concurso e ajuste direto adotado no Regulamento e optou por um regime
mais exigente

 Dupla regulação
•
•

Regulamento (quer o artigo 4.º, quer o anexo)
Regime nacional de concessão de subvenções públicas (Decreto-Lei n.º
167/2008, de 26 de agosto)

Compensação: regras do Regulamento
 A fórmula constante do anexo ao Regulamento
Custos - Receitas + Lucro razoável = Efeito financeiro líquido da execução da
obrigação de serviço público
(Compensação)

 Para garantir que a compensação seja justa, razoável e não excessiva, o
legislador europeu impõe ainda:
• A consideração obrigatória dos “efeitos de rede positivos” que a
exploração de serviço de transporte público de passageiros possa induzir
nas condições financeiras do operador que explora simultaneamente
atividades de transporte comercial

Compensação: regras do Regulamento (cont.)
• A obrigação de estabelecer, antecipadamente e de modo objetivo e
transparente, os parâmetros com base nos quais deve ser calculada a
compensação
• A Comissão defende a limitação da compensação a esse valor, ainda
que insuficiente para cobrir os custos líquidos reais (Orientações da CE,
ponto 2.4.7) – ideia de risco a suportar pelo operador
• A previsão no contrato de mecanismos de reação perante compensações
excessivas (i.e. sobrecompensação)
• Designadamente, quando “as receitas da prestação do serviço público
[sejam] superiores ao previsto ao longo do período de vigência do
contrato” (Orientações da CE, ponto 2.4.7)

Compensação: regras do Regulamento (cont.)
• A obrigação de contabilidade separada, quando o operador desenvolva
outras atividades não sujeitas a compensação
• Evitar subvenções cruzadas
• A adoção de mecanismos de incentivo à eficiência
• Procura do equilíbrio entre:
• Eficiência na utilização dos recursos e gestão dos custos
• Garantia do nível de qualidade do serviço
• Evitar a apropriação pelo operador de proveitos de eficiência
desproporcionados
• Através designadamente de mecanismos contratuais de partilha
desses proveitos (a acrescer aos previstos no artigo 30.º do RSPTP
e art. 341.º do CCP)

Compensação: regras do Regulamento (cont.)
• A consideração, no cálculo da compensação, do efeito financeiro positivo
decorrente da atribuição de direito exclusivo
• Sob pena de correr-se o risco de “sobrecompensação”, proibida pelo
Regulamento

• A atribuição de direito exclusivo não é configurada no Regulamento e
no RJSPTP como obrigatória
• Mas a concessão de serviço público implica sempre a atribuição
ao concessionário de um direito de operar a concessão em regime
de exclusivo (415.º do CCP)

Compensação: regras do DL 167/2008, de 26.08
 Regime semelhante ao Regulamento quanto ao cálculo da compensação
 Consideração de custos, receitas e lucro razoável
 Contém mecanismos
subcompensação

para

evitar

a

sobrecompensação

e

Títulos de transporte e tarifas

Títulos de transporte
 O Regulamento não regula esta matéria
 O RJSPTP regula esta matéria no seu artigo 38.º:
• A autoridade de transporte deve observar, antes de mais, as regras
gerais constantes de uma portaria do Governo (ainda não publicada)
• Dentro dos limites estabelecidos por essa portaria (quando existir), as
autoridades de transporte podem estipular regras especiais sobre esta
matéria, que devem constar do contrato com o operador
• Privilegiando a integração tarifária e a intermodalidade e a
utilização de sistemas inteligentes
• Os operadores podem propor à autoridade de transportes a criação de
títulos de transporte monomodais

Tarifas
 A matéria tarifária é, hoje, competência primacial da autoridade de
transportes

•
•

Mediante regras gerais para fixação de valores máximos e regime de
atualização tarifária (faculdade)
Mediante aprovação e fixação do tarifário nos contratos de serviço
público (dever)

 A AMT tem também competência em matéria tarifária
•

As autoridades de transporte devem respeitar as regras da AMT em
matéria tarifária

Modificação do contrato

Modificações ao objeto do contrato
 O Regulamento não contém qualquer regra especial em relação à
modificação dos contratos
 Com exceção do regime dos ajustamentos pontuais (art.31.º), RJSPTP
também não introduziu grandes novidades a este propósito

• Modificação por acordo, com os limites estabelecidos na lei e no
contrato
•

Modificação por ato administrativo da autoridade de transporte, por
razões de interesse público, nos termos do RJSPTP
• Tem de ser conjugado com os regimes específicos para a
modificação em contratos de concessão (art. 420º-A do CCP) e
para os serviços complementares (art. 454.º do CCP)

Subcontratação
 A subcontratação é permitida, mediante autorização do contraente
público
 Mas o operador é sempre obrigado a prestar ele próprio uma parte
substancial dos serviços públicos de transporte

•

A subcontratação total só é possível se tratar de um contrato que
“abranja simultaneamente a conceção, o estabelecimento e a
exploração de serviços públicos de transporte de passageiros”

•

A Comissão parece apontar para a admissibilidade da subcontratação
de um terço dos serviços
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