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RESUMO 

 

 

O objectivo deste trabalho é analisar, de forma crítica, a adopção do modelo de contratualização 

europeu em Portugal, propondo soluções que potenciem um mercado de transportes públicos 

transparente e competitivo e a cooperação dos vários actores e reguladores na construção de uma 

rede de transportes economicamente sustentável. 

São analisados os diferentes impactos da implementação desse novo modelo na actuação dos 

diferentes intervenientes no mercado, designadamente empresas operadoras, autoridades 

municipais, Estado e outras entidades reguladoras. São abordados os desafios resultantes das 

novas regras de financiamento e compensação do serviço de transporte público de passageiros, 

que se afiguram significativos para a sustentabilidade e capacidade competitiva das empresas do 

sector. São identificados os factores de risco associados às novas regras de contratualização, 

nomeadamente risco de fraude quer na fase de definição de critérios de selecção, quer na fase de 

tomada de decisão. 

Conclui-se que o sucesso da adopção do modelo de contratualização depende da criação de um 

plano estratégico nacional para o sector, integrado e articulado com a regulamentação 

comunitária, a responsabilização e cooperação eficaz entre os diferentes intervenientes no 

mercado, e por último, a adopção de novos modelos de gestão por parte das empresas operadoras 

e das entidades municipais, promotoras dos concursos públicos. 
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ABSTRACT 

 

 

The main purpose of this study is to make a critical analysis of the adoption of the European 

model of public contracting in Portugal, proposing solutions that maximize a clear and 

competitive public transport market, and the cooperation of all the economic agents and 

regulators to build an economically sustainable transport’s network. 

The focus is on the new model of contracting and on the different impacts in market’s several 

players, including, operator corporations, local administration, state and other regulating 

institutions. There is also an overview of the challenges that emerge of new funding and 

compensation rules of public passenger transport, which are crucial for the sustainability and 

competitive strategy of the companies operating in this market. Critical factors related with new 

contracting rules are identified, namely the risk of fraud in two different stages, of criteria 

selection and of decision making. 

Conclusions indicates that the success of the adoption of the contracting model relies on a 

national development of a strategic plan for this sector, in articulation with community 

regulatory bodies, and supported by an effective cooperation between the different market 

players, and on the adoption of new models of management by the companies and the local 

administration authorities that promote public tender. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objectivo desta dissertação é analisar de forma crítica a adopção do modelo de 

contratualização europeu em Portugal, propondo soluções que potenciem um mercado de 

transportes públicos transparente e competitivo e a cooperação dos vários intervenientes no 

mercado na construção de uma rede de transportes economicamente sustentável. Serão 

destacadas as consequências da implementação da adjudicação por concurso público (como 

regra geral, embora esteja previsto na lei, como caso de excepção, o ajuste directo, podendo 

contratualizar-se em regime de concessão ou prestação de serviços); e analisadas as 

repercussões das mudanças legislativas e institucionais no mercado e nas empresas que aí 

operam. 

A abordagem escolhida centra-se nas potencialidades da contratualização. Ou seja, que 

vantagens pode oferecer? Que medidas podem, num futuro próximo, responder aos desafios 

da contratualização em Portugal, à semelhança do que tem vindo a acontecer em outros 

países europeus? 

 

O transporte público é uma das áreas da economia pública, sendo o serviço de transporte 

considerado um serviço de interesse geral. O papel da União Europeia na definição da 

forma futura dos serviços de interesse geral tem estado no centro do debate sobre, o assim 

denominado, modelo europeu da sociedade. A Comissão Europeia adoptou o Livro Verde 

sobre os serviços de interesse geral. A expressão “serviços de interesse geral” (SIG) não se 

encontra no Tratado da União Europeia. Decorre da prática comunitária da expressão 

“serviços de interesse económico geral” (SIEG), que é utilizada no Tratado da UE. A 

expressão SIG é mais densa que a expressão SIEG, abrangendo os serviços mercantis e não 

mercantis que as autoridades públicas consideram como sendo de interesse geral. Serviços 

de interesse económico geral são os serviços de natureza económica que os Estados-

Membros ou a Comunidade sujeitam a obrigações específicas de serviço público em virtude 

de um critério de interesse geral. A noção de serviços de interesse económico geral 

abrange, em especial, certos serviços fornecidos pelas grandes indústrias de rede, como os 

transportes, os serviços postais, a energia e as comunicações. Contudo, a expressão abrange 

igualmente outras actividades económicas sujeitas também a obrigações de serviço público, 
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como sejam as obrigações específicas impostas pelas autoridades públicas a um fornecedor 

de serviços a fim de garantir a realização de certos objectivos de interesse público, por 

exemplo, no sector dos transportes aéreos, ferroviários ou rodoviários e no domínio da 

energia, podendo ser impostas a nível comunitário, nacional ou regional (Comissão das 

Comunidades Europeias, 2004). 

O serviço de transportes na UE tem sido prestado/ produzido com diferentes graus de 

participação do sector público, podendo oscilar desde a participação plena no capital das 

empresas às mais recentes formas de parcerias público-privadas. A intervenção do Estado 

no sector dos transportes facilita o envolvimento das empresas em amplos volumes de 

investimento, potencia a associação do Estado a economias de escala crescentes, e permite 

que seja exercida uma pressão estabilizadora sobre os preços/ tarifas praticados. 

A necessidade de intervenção do Estado na regulação da economia tem sido, ao longo dos 

tempos, um assunto envolto em polémica. Desenvolvimentos recentes mostram que há 

necessidade de haver entidades reguladoras em diversos domínios e a legislação da União 

Europeia tem sido fundamental para estabelecer formas de funcionamento de mercados 

semelhantes nos diferentes Estados-Membros. A protecção dos consumidores contra preços 

excessivos e comportamentos oportunistas é um objectivo clássico da regulação económica. 

Sendo complexa a noção de serviço público, quando falamos de privatização de serviços 

públicos podemos estar a referir realidades muito diversas, que vão desde a transferência e 

venda da propriedade de meios de produção até à simples adopção de mecanismos de 

mercado no âmbito da gestão da produção desses serviços públicos, passando pela 

utilização da iniciativa privada através da compra de bens ou serviços ou outras formas de 

contratualização. 

No sector dos transportes públicos, terrestres de passageiros, urbanos e interurbanos, tem-se 

vindo a assistir a uma crescente adjudicação de serviços ao sector privado. A adjudicação é 

uma forma de privatização limitada no tempo e cujo âmbito se confina à simples 

negociação de compra e venda de serviços a fornecer em determinado número ou durante 

um tempo preciso. Nestas situações, o Estado assume o papel de supervisor e regulador do 

sector, seguindo de perto a actuação dos operadores privados através de instituições 

públicas específicas. Mas, urge perguntar: a que critérios obedece o processo de selecção 
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do prestador de serviço? Como evitar as situações de fraude? A resposta vem da União 

Europeia que pretende que os concursos públicos ganhem terreno face às adjudicações 

directas, e que o Estado e as entidades privadas contratualizem uma parceria duradoura. 

Sabe-se, no entanto, que, por vezes, os critérios de selecção dos concursos podem ser 

incompletos e pouco explícitos, gerando escolhas difíceis, podendo não ser compatíveis 

com a necessária defesa da concorrência. De facto, as formas de compensação dos serviços 

de transporte nem sempre são explícitas, não se determinando muitas vezes o montante dos 

custos suportados pelas operadoras no âmbito das suas obrigações de serviço público nas 

áreas de concessão exclusivas, e pelos quais deveriam ser efectivamente ressarcidos, já que 

se posicionam no mercado como produtores de um importante serviço de interesse geral. 

Fixar o preço dos transportes urbanos é complicado pela multiplicidade de objectivos que 

se pretende atingir e pela separação institucional que existe entre a gestão das 

infraestruturas e a operação dos serviços, e entre o preço e a cobrança da utilização das 

infraestruturas. Os preços devem permitir uma boa gestão de recursos, compatibilizando-a 

com a criação e com a distribuição de rendimentos. No sentido de alcançar a 

sustentabilidade dos transportes urbanos, os países desenvolvidos deverão tentar encontrar 

um preço que incorpore todos os custos sociais associados ao serviço, visando uma 

estratégia de suporte financeiro dos transportes urbanos através da concessão de subsídios 

e/ou de indemnizações compensatórias como forma de defesa da sustentabilidade que, além 

da vertente financeira, envolve a vertente económica – transportes eficientes apoiados por 

frotas renovadas suportadas pelos aperfeiçoamentos tecnológicos – e a vertente ecológica –, 

a promoção da eficiência energética e a protecção do ambiente. 

 

A parte remanescente da presente dissertação encontra-se organizada da seguinte forma. Na 

primeira parte, à luz de um enquadramento teórico, apresento o mercado de transporte de 

passageiros em contexo europeu, com destaque para a legislação base da contratualização. 

Na segunda parte abordo a temática da contratualização no mercado português, analisando 

os desafios e propondo medidas a implementar para que a contratualização resulte numa 

reestruturação de sucesso do mercado português de transporte público de passageiros. 
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PARTE I – O MERCADO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NUM CONTEXTO 

EUROPEU  

 

2. REGULAÇÃO DO SECTOR 

2.1 REGULAÇÃO DO MERCADO VS REGULAÇÃO DO ESTADO 

A regulação económica tem as suas origens nas imperfeições do mercado. Segundo a teoria 

económica, o modelo de concorrência perfeita retrata a existência de um equilíbrio 

concorrencial perfeito no qual os consumidores maximizam os seus níveis de satisfação e, 

simultaneamente, os produtores maximizam os seus benefícios. No entanto, existem 

imperfeições de mercado (custos médios decrescentes, assimetrias de informação, 

externalidades, entre outras) que necessitam da intervenção de um regulador para serem 

corrigidas. Contudo, segundo Stigler (1971) as restrições à livre concorrência existem para 

beneficiar alguns grupos, maioritariamente grupos de produtores. Tal acontece devido à 

influência exercida sobre os reguladores, ou devido ao facto de os reguladores terem 

objectivos distintos da maximização do bem estar social. 

O ideal para o setor dos transportes seria que fosse regulado pelas regras da concorrência 

(auto-regulação), ou seja, através da livre actuação dos diversos intervenientes no mercado 

de cuja interação se esperaria o equilíbrio. No entanto, o sector dos transportes tem 

características muito próprias. No que diz respeito à quantidade de intervenientes no setor 

verificamos: do lado da oferta, o número de prestadores de serviços oscila do monopólio à 

concorrência consoante o tipo de serviço; e, do lado da procura, pode verificar-se um 

número reduzido de consumidores, ou mesmo a totalidade da população. Se atendermos à 

dimensão das empresas intervenientes no sector, podemos ter grandes empresas (por 

exemplo, mercado ferroviário) ou pequenas empresas, quase familiares (por exemplo, 

mercado táxis). No que toca às ambições de cada empresa temos, por um lado, empresas 

capitalistas orientadas para o lucro e, por outro, cooperativas e empresas privadas ou 

públicas sem fins lucrativos, que visam a independência económica, não esquecendo as 

empresas familiares existentes nos mercados que requerem menor investimento em 

estruturas fixas. Neste sector verifica-se a existência paralela de concorrência entre 

prestadores do mesmo serviço e entre prestadores de serviços substitutos, sendo que neste 
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sector a concorrência entre prestadores de serviço do mesmo mercado funciona tanto 

melhor quanto mais resistentes forem à concorrência de prestadores de serviços substitutos. 

A regulação pelo mercado permite, ainda, que os prestadores de serviço seleccionem os 

clientes pela sua capacidade de aquisição, destinos, duração do serviço, entre outras, o que 

origina redes de transporte mal distribuídas e desiguais entre regiões. A liberdade que cada 

um dos intervenientes no mercado assume para realizar a satisfação dos seus interesses em 

detrimento da concorrência e do sistema de transportes, fazendo com que a cooperação 

entre os diversos operadores seja possível, torna este modelo organizacional indesejável 

para um mercado de transportes. Claro que estes comportamentos podem ser minorados 

através de organismos reguladores, atentos ao desenho das redes de transporte e à 

distribuição dos prestadores de serviços de forma que todas as artérias inseridas na rede 

tenham efectiva cobertura de serviços de transporte. 

Para Oettle (1999), a atuação das empresas no mercado é muito importante, pois a 

qualidade do serviço prestado tem consequências sobre o ambiente e sobre a conservação 

das infraestruturas públicas, instalações fixas e material circulante, por vezes propriedade 

do Estado. 

O papel que uma rede de transportes eficiente desempenha no desenvolvimento económico 

e social das regiões torna, ainda, mais vasto o leque de argumentos que ergue o Estado a 

regulador do mercado de transportes. Segundo Button (1993), a importância da intervenção 

do Estado como regulador resume-se nos seguintes pontos: (1) a necessidade de conter as 

tendências monopolistas, (2) o controlo do excesso de concorrência, (3) a regulação de 

externalidades, (4) a prestação de serviços públicos, (5) o fornecimento de infraestruturas 

de elevados custos, (6) a manifesta necessidade de transporte sentida pelas classes sociais 

mais desfavorecidas, (7) os custos de transacção elevados, (8) a integração da regulação do 

mercado de transportes em políticas económicas mais abrangentes, (9) a necessidade de 

apurar os verdadeiros custos do serviço de transporte pela sua utilização de recursos 

naturais escassos, (10) a necessidade de coordenação dos vários fornecedores do serviço de 

transporte. 

Os instrumentos de regulação do mercado de transportes podem assumir carateres distintos: 

os de natureza quantitativa (também chamados de regulação económica), que se preocupam 
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mais com o controlo dos montantes transaccionados no mercado, com as entidades que 

transaccionam esses mesmos montantes e com o preço de transacção dos serviços; e os de 

natureza qualitativa (também chamados de regulação social), que se preocupam 

essencialmente com a natureza do serviço de transporte, relacionando-a, por exemplo, com 

o design dos veículos, com o cumprimento dos limites máximos de emissão de CO2, com o 

número de horas de condução ou com a formação de pessoal. 

A intervenção do Estado nos transportes pode desenvolver-se de várias formas: (1) por via 

da sua política orçamental (impostos, subsídios e indemnizações compensatórias para o 

sector de transportes); (2) através da sua qualidade de produtor /prestador do serviço de 

transporte, seja ao nível central, seja ao nível regional e local, criando empresas públicas de 

transporte (do sector empresarial do Estado), ou empresas municipais; (3) através da sua 

função reguladora, com leis e regulamentos específicos (por exemplo, protectoras do 

consumidor, de licenciamento,...), com investimentos em I&D, aplicados ao sector com 

acções de formação para operadores ou, de uma forma geral, com políticas de regulação 

estratégica. 

As recentes abordagens teóricas sobre transportes públicos de passageiros demonstram que 

este tipo de transporte tem vindo a perder quota de mercado, mas consideram que esta 

tendência deverá ser invertida através, por um lado, da coordenação dos serviços fornecidos 

pelos vários operadores numa tentativa de melhorar a capacidade de atracção dos mesmos 

junto da população alvo e, por outro, da implementação de um mercado concorrencial para 

fornecer estes serviços.  

A análise teórica e a experiência convergem num mesmo sentido: a total desregulação do 

mercado de transportes públicos de passageiros não traz resultados satisfatórios. 

 

2.2. REGULAÇÃO INDEPENDENTE 

Os bons serviços de transportes permitem uma crescente mobilidade dos consumidores, e 

contribuem eficazmente para o aumento da produtividade. No entanto, os bons serviços de 

transporte exigem robustas infraestruturas e condições favoráveis à sua utilização. A 

maioria das infraestruturas de transporte são de capital intensivo, o que implica um número 

reduzido prestadores de serviços. Em algumas circunstâncias, a estrutura de custos é tal que 
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a regulação económica se impõe como a forma mais eficiente de produzir. Atingir a 

correcta estrutura de governação, nomeadamente quando regular e como regular, é 

fundamental para o sector. Mas a crise que se iniciou em 2008 tornou mais complicado o 

financiamento e, assim, a construção, renovação e manutenção das infraestruturas de 

transporte, quer para o sector privado, quer para o sector público. 

A governação através da regulação (quer seja de empresas privadas ou empresas públicas 

que prestam serviços mercantis) é útil, principalmente para negócios que exigem 

compromisso e previsibilidade da procura, para uma melhor gestão de activos. O sector dos 

transportes tem a característica de, na maioria dos serviços, exigir um investimento elevado 

em infraestruturas. A governação tem grandes desafios pela frente, nomeadamente quando 

um negócio exige bens específicos, cujo investimento é elevado, e as taxas de retorno deste 

investimento têm de ser garantidas, quer o investidor seja público ou privado. Isto porque a 

partir do momento em que se faz um investimento em infraestruturas, e a sua utilização é 

exclusiva para um tipo de serviço, os utilizadores dessa infraestrutura manifestam tendência 

para pagar o mínimo pelo seu uso, dado que o investimento já está feito. 

No sector dos transportes os reguladores independentes regulam o mercado onde operam 

empresas privadas e empresas públicas com actividade mercantil. Por isso, o regulador 

deve ser independente, quer dos operadores no mercado quer do Estado, com mais razão se 

este for um dos accionistas das empresas operadoras. Esta equidistância do regulador 

favorece a transparência e contorna a tentação de corrupção que pesa sobre os meios 

políticos. O regulador protege o interesse do utente, controlando o poder de mercado de 

cada prestador de serviço, e protege o interesse do investidor em infraestruturas, mantendo 

o interesse deste, com o objectivo de fornecer níveis adequados de qualidade de serviço a 

preços razoáveis, agora e no futuro. 

 

O regulador pode escolher três 3 formas diferentes de intervenção: os contratos e 

concessões, sob a forma de contratos públicos; regulação discricionária por um regulador 

independente; ou gestão, e propriedade públicas. Os contratos públicos funcionam melhor 

quando há concorrência no mercado, e menos bem quando há negociação bilateral com um 

único fornecedor em vez de concorrência aberta. A gestão e propriedade públicas servem 
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melhor uma situação de ausência de concorrência suficiente para servir o interesse público, 

embora apresente problemas de eficiência em termos de custo e problemas de distribuição 

de rendimento. O problema fundamental dos contratos específicos é que são pouco 

flexíveis e, como consequência, a reacção dos contratados a eventuais alterações é por 

vezes adversa. O problema da flexibilidade, no sector dos transportes, deve-se à existência 

de baixos custos e de poucos concorrentes no mercado. A regulação discricionária é mais 

flexível, sendo indicada para lidar com situações de mudança, como seja a fase de transição 

para a privatização. No entanto, deverá adaptar-se ao meio em que se encontra. Não é linear 

que a regulação independente seja aceite pela sociedade, podendo ser retaliada por 

accionistas, que pretendem defender os seus rendimentos, ou por políticos, que entendem 

que devem defender os monopólios naturais, de forma a criar empresas nacionais com 

grande capacidade económica. Em situação de excepção, resultado da existência de um 

clima de hostilidade poderá ser preferível que o regulador sectorial coincida com a entidade 

da concorrência, nem que seja por algum tempo, como forma de conferir autoridade 

suficiente ao regulador, apesar de as autoridades da concorrência deverem ser 

independentes dos reguladores de cada sector. 

Os reguladores actuam no interesse do bem comum ao introduzirem um grau de 

consistência temporal no processo de decisão, e ao protegerem utilizadores contra o abuso 

de poder do mercado. Os reguladores decidem mais ou menos directamente quanto investir 

e quanto cobrar pelo uso de infraestruturas e pelo uso de serviços, tornando-se os preços 

informadores imperfeitos (ao contrário do que acontece nos mercados não regulados, de 

livre concorrência). Os reguladores, na melhor das hipóteses, podem construir preços-

sombra com as informações que dispõem, sendo que, por vezes, esta informação não existe 

porque não há vontade de a produzir, ou existe, mas não há vontade de a partilhar com o 

regulador. A informação existente é por isto incompleta e distribuída de forma assimétrica, 

sendo que o regulador detém menos informação que as partes reguladas. Este é, sem 

dúvida, um grande desafio para o regulador e um factor de ponderação negativa na 

comparação de vários tipos de governação. 

A principal função da regulação é reduzir o comportamento oportunista, mantendo todas as 

partes envolvidas com o seu compromisso inicial. Um contrato supera quase sempre a 



 

9 

regulação discricionária, mas não é suficiente nos casos em que a flexibilidade e discrição 

são necessárias para permitir respostas ágeis às mudanças imprevisíveis em circunstâncias 

relevantes para a relação entre as partes.  

Os contratos serão inevitavelmente incompletos quando se referem a relações complexas 

entre os gestores de infra-estrutura e os operadores de serviço de transporte, e a discrição é 

necessária para preencher as lacunas à medida que estas forem surgindo. No entanto, a 

regulação não deverá ser totalmente discricionária, nem inflexível. 

A regulação independente deverá garantir: coerência, diminuindo o risco de o retorno sobre 

os investimentos a fundo perdido ser feito a preços baixos; estabilidade e previsibilidade, 

reduzindo o risco de os planos para a manutenção e desenvolvimento de infraestruturas, ou 

prestação de serviços de transporte, serem alterados para reflectir pressões políticas de 

curto prazo (em vez de permanecerem em linha com os planos de médio/ longo prazos 

definidos), aumentando os custos; neutralidade na tomada de decisão, baixando o risco de 

uma escolha baseada em vantagens políticas de curto prazo em vez de objectivos políticos 

de longo prazo, algo particularmente provável em concursos internacionais em que há 

incentivos para favorecer a escolha com base na nacionalidade, em vez de o fazer com base 

na qualidade; a não-discriminação, mitigando o risco de o acesso a infraestruturas críticas 

ser possível apenas a ex-operadores. 

Segundo Estache & Rus (2000), a regulação económica deve equilibrar os incentivos e os 

riscos de forma a estimular comportamentos eficientes e justos, mantendo o custo do capital 

em níveis consistentes com uma participação razoável do sector privado no financiamento 

de infraestruturas de transporte e serviços.  

Os reguladores, como entidades independentes, deverão ser participantes do processo de 

tomada de decisão, propondo e agindo de forma a promover o desenvolvimento da política 

do sector regulador. A tendência natural dos contratos é serem incompletos; por isso, os 

reguladores sectoriais devem preencher o gap se quiserem atingir os objectivos económicos 

da regulação. 
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3. POLÍTICA DE TRANSPORTES DA UNIÃO EUROPEIA 

Os principais objectivos do Livro Branco da Comissão Europeia (2001) visam serviços de 

transporte de passageiros seguros, eficazes e de elevada qualidade; defendem uma 

concorrência regulada, que assegure a transparência e o desempenho dos serviços públicos 

de transporte de passageiros, tendo em conta os factores sociais, ambientais e de 

desenvolvimento regional; propõem oferecer condições tarifárias específicas para certas 

categorias de passageiros, como os pensionistas; e pretendem eliminar as disparidades entre 

empresas de transporte de diferentes Estados-Membros susceptíveis de falsear 

substancialmente as condições de concorrência. 

O Regulamento (CEE) nº 1191/69 do Conselho Europeu, relativo à acção dos Estados-

Membros em matéria de obrigações inerentes à noção de serviço público no domínio dos 

transportes ferroviários, rodoviários e por via navegável não aborda as modalidades de 

adjudicação dos contratos de serviço público na Comunidade nem, especificamente, as 

circunstâncias em que estes devem ser submetidos a concurso. Recentemente foi revogado 

pelo Regulamento (CE) nº 1370/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, que tem por 

objectivo definir o modo como, no respeito das regras do direito comunitário, as 

autoridades competentes podem intervir no domínio do transporte público de passageiros 

para assegurar a prestação de serviços de interesse geral que sejam, designadamente, mais 

numerosos, mais seguros, de melhor qualidade e mais baratos do que aqueles que seria 

possível prestar apenas com base nas leis de mercado. Este regulamento, como 

impulsionador da contratualização na UE, define contrato de serviço público como um ou 

vários actos juridicamente vinculativos que estabelecem o acordo entre uma autoridade 

competente e um operador de serviço público, para confiar a este último a gestão e a 

exploração dos serviços públicos de transporte de passageiros sujeitos às obrigações de 

serviço público.  

Os contratos de serviço público devem acolher uma definição clara das obrigações de 

serviço público que os operadores devem cumprir, estabelecer as zonas geográficas 

abrangidas, fixar de modo objectivo e transparente os parâmetros com base nos quais será 
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calculada a compensação, e definir a natureza e extensão dos direitos exclusivos, 

eventualmente concedidos, por forma a evitar sobrecompensações. 

A experiência dos Estados-Membros, onde vigora há já vários anos a concorrência no setor 

dos transportes públicos, demonstra que, com cláusulas de salvaguarda adequadas, a 

introdução de uma concorrência regulada entre operadores permite a prestação de serviços 

mais atractivos, mais inovadores, com custos mais baixos, e não é susceptível de 

comprometer a execução das missões específicas confiadas aos operadores de serviços 

públicos. Foi neste sentido que, por exemplo, a Hungria, alterou a sua legislação. Apesar de 

ter entrado recentemente para a UE, em 2004, já alterou a sua legislação para ir de encontro 

ao novo Regulamento europeu nº 1370/2007, sendo a principal alteração introduzida, 

relativamente ao que já era praticado, a regra da concorrência regulada. 

De acordo com o Regulamento (CE) nº 1370/2007, a hipótese de subcontratação é um dos 

aspectos a considerar, uma vez que pode contribuir para aumentar a eficácia do transporte 

público de passageiros e permite a participação de empresas distintas do operador de 

serviço público ao qual tenha sido adjudicado o contrato de serviço público. A fim de 

assegurar uma melhor utilização dos fundos públicos, as autoridades competentes deverão 

poder determinar as modalidades de subcontratação dos seus serviços públicos de 

transporte de passageiros, nomeadamente no caso de serviços efectuados por um operador 

interno. Os subcontratantes não devem ser impedidos de participar em concursos no 

território de qualquer autoridade competente. A selecção de um subcontratante pela 

autoridade competente ou pelo seu operador interno deverá ser feita em conformidade com 

o direito comunitário. 

No entanto, o impacto potencial da regulação europeia na selecção de fornecedores de 

serviços pode resultar no afastamento de actores locais envolvidos com a governação, quer 

estes sejam públicos ou privados, fazendo decrescer a importância das relações de 

proximidade entre as entidades públicas e os potenciais prestadores de serviços. A 

legislação europeia que regulamenta os contratos públicos não tem em conta o valor das 

relações interpessoais - como confiança e compreensão, que podem desenvolver-se entre as 

partes devido a colaborações anteriores.  
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O objectivo de criar um mercado único europeu implica que as relações informais 

regionais, sociais e económicas, podem levar a que os prestadores de serviços regionais 

percam competitividade. A consequência será que as redes tradicionais e culturais locais 

mais antigas serão afectadas. Segundo Altes e Tasan-Kok (2010), o facto de a directiva não 

fornecer uma forma de atingir uma solução equilibrada entre as relações já estabelecidas 

com prestadores de serviços da região e os novos prestadores de serviços, que surgem por 

força da abertura a mercado internacional, poderá revelar-se prejudicial, nomeadamente nos 

casos em que o know-how se vai adquirindo à medida que se vai prestando o serviço, e nos 

casos de grandes investimentos, que se tornam menos atractivos uma vez que a duração dos 

contratos, e a sua eventual não renovação, torna difíceis as decisões de investir em 

determinadas regiões. O comportamento de não valorização da produção de conhecimento 

pelos factores de selecção de futuros concursos - uma vez que essa valorização beliscaria as 

regras de concorrência, já que só beneficiaria os prestadores de serviço anteriormente 

seleccionados e a operar - conduzirá a uma perniciosa cultura de conformação. 

Segundo Kelleher e Yackee (2008), a contratualização favorece o aparecimento de grupos 

de interesse organizados com o objectivo de influenciar a escolha de fornecedores que será 

feita pelos gestores públicos, na medida em que a necessidade de contratualizar, favorece o 

contacto entre os diferentes intervenientes na negociação, tornando-o mais frequente. O 

recurso ao mercado em busca de prestadores de serviços antes prestados pelas entidades 

públicas irá gerar, por via de interesses a defender, grupos anti-privatização. 

 

4. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE CONTRATO 

Segundo GroB (2009), o financiamento, planeamento e operação dos serviços de transporte 

locais deverão ser separados em 3 níveis, através de um modelo que se assemelha ao 

modelo de contratualização pública. Num primeiro nível teríamos a decisão estratégica e a 

definição de objectivos de longo prazo sob  responsabilidade do Estado. O nível 2 teria por 

finalidade a criação de um plano de transportes a nível local como responsabilidade das 

autoridades municipais, que inclui fixar tarifas, estabelecer horários, frequências, rotas, e 

coordenação das empresas prestadoras de serviço contratadas, empresas estas pertencentes 

ao nível 3. Para este modelo funcionar é de importância vital a contratualização dos 
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serviços entre as entidades municipais e o operador de serviço, sendo este precedido de um 

concurso público adequado. Só assim se consegue criar um ambiente de concorrência 

propício a uma melhor relação qualidade/preço. Mas a situação de concorrência só existe 

até ao momento em que o prestador de serviço é seleccionado. É por isso importante que 

fiquem definidos claramente nos contratos de serviço público os direitos e obrigações de 

cada um dos intervenientes. Este modelo é capaz de assegurar a cooperação e atingir uma 

concorrência eficaz entre os vários intervenientes no mercado.  

As organizações do sector público habitualmente baseiam as escolhas de fornecedores na 

utilização de um método formal de selecção. No entanto, a criação destes métodos é 

problemática uma vez que são vários os critérios a ter em consideração, e vários os 

decisores e accionistas com diferentes perspectivas que podem e /ou devem ser envolvidos 

na selecção de um fornecedor. DeBoer e Van der Wegen (2003) concluem, com base em 

quatro experiências empíricas, que os métodos de decisão formal podem ajudar a escolher 

os fornecedores, sendo que estes podem receber explicações e apoio enquanto usam os 

modelos. De acordo com o estudo realizado pelos mesmos, os problemas potenciais no 

processo de selecção aumentam com o número de diferentes perspectivas dos accionistas. 

Os decisores políticos não conhecem a totalidade de modelos de decisão e selecção que 

podem ser usados, e a forma como estes modelos, ou que partes deles, devem ser 

divulgados antes da submissão dos concursos. Acresce o facto de que os decisores políticos 

parecem acreditar que, quando os valores subjectivos do comprador são divulgados nos 

parâmetros do modelo (por exemplo, os pesos percentuais de cada critério de selecção), as 

restantes fases do processo de selecção perdem importância, sendo mesmo insignificantes. 

No entanto, pode não ser este o caso, o que significará uma tensão entre a ideia original por 

trás dos modelos de decisão multi-critério, e o efectivo papel limitado que tem sido dado a 

estes modelos especialmente nos concursos públicos.  

A escolha de fornecedor deverá ser sempre um processo de cinco passos, todos eles 

fundamentais para a determinar a tomada de decisão relativa ao fornecedor: escolha de 

critério; relacionamento de critérios, avaliar o peso de cada critério; opção relativa aos 

métodos de pontuação dos diferentes critérios; e determinação do vencedor.  
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Segundo Christopher Bovis (2005), as reformas a implementar com as novas regras da UE 

têm como objectivo simplificar, modernisar e flexibilizar o mercado europeu. A 

simplificação poderá reduzir a possibilidade de ocorrência de fraudes se diminuir as 

ambiguidades nos processos de concursos públicos. A modernização e a flexibilização 

introduzem um novo procedimento - o “diálogo competitivo” - , que irá permitir ao sector 

público (autoridade que contrata) estabelecer um diálogo com os candidatos admitidos a 

concurso, com o objectivo de desenvolver uma ou mais especificações capazes de ir de 

encontro às suas necessidades, e que servirão de base à apresentação das propostas finais 

dos candidatos. Este diálogo entre as diversas entidades envolvidas poderá aumentar o risco 

de fraude, nomeadamente se conduzir a alterações ou especificações que limitem o número 

de concorrentes. A tentação de favorecer, por exemplo, as parcerias público-privadas (PPP) 

ou as redes trans-europeias, insinua-se principalmente nos projectos complexos, através da 

valorização de critérios de capacidade financeira, que favorecem as entidades de maior 

dimensão. 

O processo de lançamento de um concurso público divide-se em três fases: a fase de 

preparação, quando são determinadas as necessidades, o orçamento e todas as restantes 

questões relativas ao processo; a fase de solicitação, concurso e selecção; e a fase de 

execução do contrato, durante a qual o trabalho/ serviço decorre, podendo haver extensões 

do prazo.  

A probabilidade de ocorrer uma fraude em qualquer uma destas fases é igualmente 

preocupante. Segundo Dorn, Levi, e White (2008) os riscos de fraude podem assumir 

contornos distintos que conduzem a uma tripla tipificação: insider driven, baixa visibilidade 

dos processos e variadas oportunidades de renegociação dos diversos termos dos contratos. 

Os compradores podem lançar um concurso oferecendo um valor muito baixo pelo serviço, 

de forma que não apareça nenhum pretendente a não ser um seu conhecido, que fará o 

serviço e em troca irá pagar algo ao comprador/cúmplice, sob a forma de suborno, 

monetário ou em espécie (o exemplo mais comum é a garantia de um emprego quando 

deixam os quadros do Governo), e mais tarde, durante a execução do contrato é atribuído 

um valor extraordinário ao prestador do serviço, ou são revistos os pressupostos de 

atribuição dos serviços. Tal será possível se houver comportamentos fraudulentos de ambas 
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as partes e inexistência de uma entidade que fiscalize eventuais variações financeiras nos 

pagamentos dos serviços contratados a entidades públicas. 

As directivas e regulamentos europeus não são motivados pela necessidade de reduzir os 

riscos inerentes aos concursos públicos, mas como uma importante forma de 

desenvolvimento do mercado único europeu. Contudo, o crescimento económico e a 

eficiência do mercado dificilmente serão maximizados se forem mantidas as oportunidades 

de fraude nos concursos públicos associadas a corrupção nos orgãos políticos. Uma vez que 

os contratos resultantes de concurso público atingem um ponto em que os ganhos 

associados à subcontratação dos serviços tendem a descer, invertendo a tendência 

verificada aquando dos primeiros concursos, podendo atingir aumentos na ordem dos 30% - 

segundo dados analisados por Hensher e Wallis (2005) - , haverá lugar a desenvolver novos 

tipos de contrato que permitam evitar a escalada dos preços, sem esquecer no entanto a 

inovação, o enfoque no aumento dos passageiros, e a qualidade dos serviços. Surgem assim 

os contratos baseados na performance. Estes podem ser celebrados por via de concursos 

públicos ou por via de adjudicação directa. No entanto, sendo por adjudicação directa 

deverá ser também atribuído um incentivo ao aumento dos passageiros e/ou aumento de 

qualidade de serviço. A existência de indicadores de performance e benchmarks é 

fundamental para possibilitar a análise crítica das propostas dos diversos prestadores de 

serviços. É entendido que os prestadores de serviço seguem uma lógica de maximização de 

lucro, mas não poderá ser esquecido que os decisores públicos devem defender a 

perspectiva dos contribuintes, ou seja, maximização do excedente social. Na Bélgica, 

actualmente, faz parte integrante dos contratos de prestação de serviços de transporte, o 

objectivo traduzido pela taxa de realização quilométrica, sendo atribuído um bónus - 

máximo, médio - ou penalização, consoante os valores atingidos. 

A contratualização exige a definição clara de objectivos de longo prazo - por parte do 

Estado - que orientem a definição de critérios de selecção de fornecedores do serviço de 

transporte público - por parte das autoridades municipais. Os critérios de selecção deverão 

ser ponderados e devidamente explicitados no concurso, por forma a evitar situações de 

fraude, que deverão ser minimizadas pelas entidades reguladoras. 
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5. A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

O sector dos transportes públicos debate-se actualmente com um paradoxo. Por um lado, é 

reconhecido o seu papel vital na mobilidade urbana e no desenvolvimento sustentável. Por 

outro lado, os recursos financeiros que são alocados a este sector são extremamente 

escassos.  

Segundo a legislação europeia, os prestadores de serviços de transporte deverão acordar 

com a entidade pública a compensação financeira que irão receber. Entende-se por 

compensação por serviço público, qualquer vantagem, nomeadamente financeira, 

concedida directa ou indirectamente por uma autoridade competente através de recursos 

públicos durante o período de execução de uma obrigação de serviço público ou ligada a 

esse período. Quando uma autoridade competente decida conceder ao operador da sua 

escolha um direito exclusivo e/ou uma compensação (indemnização compensatória), 

qualquer que seja a sua natureza, em contrapartida da execução de uma obrigação de 

serviço público, deve fazê-lo no âmbito de um contrato de serviço público. 

No caso de adjudicação por ajuste directo, a indemnização compensatória não pode exceder 

um montante que corresponda ao efeito financeiro líquido decorrente da soma das 

incidências, positivas ou negativas, da execução da obrigação de serviço público sobre os 

custos e as receitas do operador de serviço público. As incidências devem ser avaliadas 

comparando a situação em que é executada a obrigação de serviço público com a situação 

que teria existido se a obrigação não tivesse sido executada. Para calcular as incidências 

financeiras líquidas, a autoridade competente deve tomar como referencial as seguintes 

regras: custos incorridos em relação a uma obrigação de serviço público ou a um conjunto 

de obrigações de serviço público impostas pela autoridade ou autoridades competentes, 

incluídas num contrato de serviço público e/ou numa regra geral; menos, as incidências 

financeiras positivas geradas na rede explorada a coberto da obrigação ou obrigações de 

serviço público em causa; menos, ainda, as receitas decorrentes da aplicação do tarifário ou 

quaisquer outras receitas decorrentes do cumprimento da obrigação ou obrigações de 

serviço público em causa; mais um lucro razoável que deverá ser igual ao efeito financeiro 

líquido (Parlamento e Conselho da União Europeia, 2007). 
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O Regulamento (CE) n.º 1370/2007, do Parlamento e do Conselho da Europa, não é muito 

detalhado no que diz respeito ao conteúdo dos contratos. No entanto, refere que o contrato 

deve definir claramente as obrigações de serviço público e a zona geográfica que abrangem, 

clarificar os parâmetros segundo os quais será calculada a compensação, caso exista, assim 

como a alocação dos custos (pessoal, energia, custos das infraestruturas, manutenção e 

reparação dos veículos) e sua relação com o fornecimento dos serviços, e alocação das 

receitas (partilhada pelas entidades envolvidas ou separada). Deve estabelecer a natureza e 

amplitude dos direitos exclusivos acordados. As sobrecompensações devem ser evitadas e 

no anexo ao regulamento estão previstas algumas regras para evitar que tal aconteça.  

A transparência é um dos pontos principais deste regulamento, cuja concretização impõe 

que as autoridades competentes elaborem um relatório anual com as obrigações de serviço 

público, os operadores contratados e os valores pagos relativos a compensações e outros 

direitos contratualizados. 

 

Em suma, a implementação do modelo de contratualização dos transportes públicos de 

passageiros, de acordo com o Regulamento (CE) nº 1370/2007, deverá traduzir-se num 

mercado transparente e de concorrência regulada. Para que tal aconteça, a escolha dos 

fornecedores de serviços de transporte público deverá ser sujeita a concurso público, e 

qualquer relação entre clientes e fornecedores de serviços de transporte deverá ter por base 

um contrato de prestação de serviços com definição clara das obrigações das duas partes 

envolvidas e da remuneração acordada. A participação do Estado e entidades municipais é 

fundamental na definição de uma política de transportes sustentável. Mas é às entidades 

reguladoras que cabe o papel de supervisão do correcto cumprimento das normas europeias 

que, apesar de apresentarem apresentarem regras para uma maior transparência contratual,, 

não são imunes a tentativas de fraude. 
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PARTE II – A CONTRATUALIZAÇÃO EM PORTUGAL 

6. O MERCADO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PÚBLICO DE PASSAGEIROS, EM PORTUGAL  

6.1. ENQUADRAMENTO LEGAL 

A legislação portuguesa referente aos transportes rodoviários resulta de um conjunto de 

diplomas de diferentes épocas. O mais antigo, e que ainda hoje vigora, é o Regulamento de 

Transportes em Automóveis (RTA), publicado em 31 de dezembro de 1948. Este decreto 

fixa uma série de regras no quadro de uma política de desenvolvimento do governo da 

época do pós-guerra, que visavam a concentração e coordenação dos transportes, numa 

atmosfera de concorrência controlada. Destacam-se: os transportes de aluguer de 

passageiros em automóveis pesados, que apenas poderiam ser explorados por 

concessionários de carreiras regulares1 com veículos a estas adstritos e por empresas de 

excursões; a concessão de novas carreiras só poderia ser dada aos actuais concessionários 

ou às empresas que resultassem do seu agrupamento; a autorização para concessões que 

dessem lugar a concorrência com outras carreiras só era admitida quando as necessidades 

públicas o justificassem; os concessionários de carreiras regulares explorariam também as 

carreiras eventuais. Definiu-se, ainda, que as tarifas máximas e mínimas, por passageiro-

quilómetro e por tonelada-quilómetro, eram fixadas pelo Ministro das Comunicações. Em 

1975, com a Portaria nº 783 – A/75 de 30 de Dezembro, foram introduzidos os passes 

sociais de modo a minorar os efeitos dos aumentos das tarifas. Após a revolução de 1974, 

houve uma vaga de nacionalizações em todos os sectores de actividade, de que se destacam 

92 empresas de transporte rodoviário nacionalizadas e fundidas na Rodoviária Nacional, 

cuja gestão teria como principal objectivo políticas de natureza social em detrimento da 

maximização da rentabilidade. Por isso, a evolução dos preços dos transportes não 

acompanhou a inflação, o que levou à descapitalização de algumas empresas públicas, 

forçando o Estado a atribuir ao longo dos anos subsídios à exploração e indemnizações 

compensatórias a estas empresas.  

Os anos 90 trouxeram uma maior abertura de mercado, com a liberalização, permitindo a 

concretização de uma política de privatizações. Assim, algumas empresas até então 
                                                 
1 As carreiras podem ser regulares, realizando-se repetida e periodicamente no mesmo percurso, ou carreiras 
eventuais, realizando-se acidentalmente para suprir a insuficiência ou a falta de carreiras regulares na 
satisfação de necessidades momentâneas e anormais de tráfego. 
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nacionalizadas, mudaram de estatuto jurídico, tendo esta situação sido acompanhada de 

processos de reestruturação e redimensionamento do pessoal, com ênfase na adopção de 

novos modelos de gestão. Em 1990, foi aprovada a Lei de Bases do Sistema de Transportes 

Terrestres (Lei nº 10/90, de 17 de Março) que veio alterar a filosofia até então vigente das 

empresas de transporte, realçando o desenvolvimento económico, a sã concorrência e a 

autonomia de gestão. Nesta lei ficou definido que as empresas, privadas ou públicas, que 

explorem actividades de transporte – consideradas serviço público – poderão ter de se 

sujeitar a deveres específicos relativos à qualidade, quantidade e ao preço das respectivas 

prestações de serviço, obrigações estas que se irão sobrepor aos interesses comerciais, 

estando por isso prevista uma compensação pelos encargos suportados pela ocorrências 

dessas obrigações. Foi também nesta lei que ficou definido que a exploração dos 

transportes regulares de passageiros urbanos e locais seria da competência dos municípios, 

sendo explorado por empresas municipais ou mediante contrato de concessão ou de 

prestação de serviços celebrado com empresas transportadoras devidamente habilitadas. 

Num reforço de descentralização do papel do Estado, o funcionamento, controlo e 

financiamento dos transportes escolares passaram a ser da competência dos municípios 

(Decreto Lei nº 294/84, de 5 de Setembro), assim como a fixação dos preços dos 

transportes colectivos urbanos quando sejam directamente explorados por essas entidades 

(Decreto Lei nº 8/93, artigo 11), ou por si concessionados (Portaria nº 798/94, de 7 de 

Setembro). O acesso à actividade de transporte público rodoviário passou a estar restrito às 

empresas licenciadas para o efeito pela Direcção Geral de Tranportes Terrestres (DGTT). 

Esta Lei define o conceito de região metropolitana de transportes como área geográfica 

constituída por um centro principal, no qual se verificam intensas relações de transporte de 

pessoas entre os locais de residência e os diferentes locais de actividade económica, 

administrativa e cultural. 

Com a entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 1370/2007, do Parlamento e do Conselho 

da Europa, de 23 de Outubro, surgem novas regras sobre o transporte rodoviário de 

passageiros que possibilitam às autoridades competentes dos Estados-membros escolherem 

livremente os seus operadores de serviço público atendendo nomeadamente aos interesses 

das pequenas e médias empresas. De entre os mecanismos que as autoridades competentes 
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podem utilizar para garantir a prestação desses serviços contam-se a atribuição de direitos 

exclusivos e a concessão de uma compensação financeira aos operadores de serviços 

públicos (Parlamento e Conselho da União Europeia, 2007).É urgente fazer uma revisão, a 

prazo, do regime português subjacente às actuais «concessões» do transporte regular de 

passageiros, que têm vindo a ser atribuídas ao abrigo do Regulamento de Transportes em 

Automóveis (RTA), uma vez que, no nosso ordenamento jurídico, co-existem diplomas 

elaborados em épocas de contextos económicos, políticos e sociais distintos, com lógicas de 

intervenção e de actuação em consonância com essa realidade. 

Por seu turno, a Lei n.º 1/2009, de 5 de Janeiro, para além de estabelecer o regime jurídico 

das Autoridades Metropolitanas de Transportes (AMT) de Lisboa e do Porto - autoridades 

organizadoras de transportes no âmbito dos sistemas de transportes urbanos e locais dessas 

áreas metropolitanas - prevê também que os transportes públicos regulares de passageiros a 

realizar nestas áreas ficarão sujeitos a um regime de contratualização. As AMT, que têm 

atribuições no domínio do planeamento, organização, operação, financiamento, 

fiscalização, divulgação e desenvolvimento do transporte público de passageiros podem 

celebrar contratos-programa com o Estado – contratos esses que deverão conter as 

contribuições do Estado, estabelecidas pelos membros do Governo responsáveis pela área 

das finanças e dos transportes. No entanto, as condições de articulação entre as AMT e os 

organismos já existentes, relativamente ao exercício das respectivas competências, são 

definidas por protocolo a celebrar entre aquelas entidades. 

Destaca-se a articulação com o Instituto de Mobilidade dos Transportes Terrestres (IMTT)2, 

que tem por missão regular, fiscalizar e exercer funções de coordenação e planeamento do 

sector dos transportes terrestres, supervisionar e regulamentar as actividades desenvolvidas 

neste sector, visando satisfazer as necessidades de mobilidade de pessoas e bens, com 

                                                 
2 IMTT foi criado em 2007 e congrega as atribuições e competências da Direcção Geral dos Transportes 

Terrestres e Fluviais (DGTTF), do Instituto Nacional do Transporte Ferroviário (INTF, I.P.), e as atribuições 

da Direcção Geral de Viação (DGV) nas matérias relativas a condutores e veículos , as quais se extinguem. O 

IMTT, I.P., prossegue atribuições do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações sob 

superintendência e tutela do respectivo ministro, assessoria o Governo em matérias do sector dos transportes 

terrestres e assegura a representação do Estado em organismos internacionais deste sector. 
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promoção da segurança, da qualidade e dos direitos dos utilizadores dos referidos 

transportes. No resto do País, fora das áreas metropolitanas em referência, o IMTT continua 

a ser a autoridade competente para a contratualização dos serviços de transporte de 

passageiros (Diário da República, 2009). 

A Autoridade Metropolitana de Lisboa já existe desde 2008, tendo passado a desempenhar 

funções de acordo com o diploma acima referido a partir da sua publicação. A Autoridade 

Metropolitana do Porto foi criada em 2011, ainda não tendo começado a funcionar.  

Assim que cada uma destas Autoridades assumir plenas funções acima designadas, o IMTT 

deverá funcionar como entidade independente de regulação, garantindo a sã concorrência e 

a execução de contratos cujos princípios estejam de acordo com a estratégia de 

desenvolvimento do sector. 

 

6.2. ANÁLISE DE MERCADO 

Actualmente, em Portugal, no subsector de transporte rodoviário de passageiros, operam 

mais de 300 empresas. De acordo com a Figura 1, estão distribuídas por mais de 20 

cidades, 49% das quais estão concentradas em apenas três cidades - Lisboa, Porto e Braga – 

com preponderância no norte do país. 
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Figura 1 – Distribuição Geográfica das Empresas Rodoviárias de Passageiros em Portugal 
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Fonte: Elaboração própria com dados da Base de Dados SABI. Dados extraídos em 03-08-2011, amostra de 

298 empresas. 

 

Tal facto está intrinsecamente ligado ao número de residentes em cada cidade, sendo que, 

por exemplo, no interior do país, temos menos empresas, fruto da desertificação que se vem 

verificando nesta zona. A maioria destas empresas tem média dimensão, operando até 50 

autocarros. Como podemos ver na Figura 2, a evolução nas vendas tem sido positiva, 

apesar de lenta. Os resultados líquidos têm aumentado, embora de uma forma bastante 

inconstante, fruto, essencialmente, das variações do preço do petróleo.3 

  

                                                 
3 Seria interessante nesta análise de mercado fazer uma análise da oferta, mas também da procura. No entanto, 
em Portugal, os sistemas de bilhética, ao contrário do que acontece noutros países europeus (nomeadamente 
no Reino Unido) são ainda insuficientes para uma informação detalhada. Tal deve-se ao facto de os sistemas 
de bilhética exigirem um elevado investimento, cujo retorno se encontra comprometido pela reduzida 
dimensão do mercado português. 
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Figura 2 – Evolução de Resultados de Empresas Rodoviárias de Passageiros em Portugal 
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Fonte: Elaboração própria com dados da Base de Dados SABI. Dados extraídos em 03-08-2011, amostra de 

298 empresas. 

 

No subsector de transporte ferroviário de passageiros temos a CP (Caminhos de Ferro 

Portugueses) e a Fertagus. 4 A CP explora o serviço público de transporte na rede 

ferroviária nacional, com base no Decreto-Lei 109/77 de 25 de Março, e não com base num 

contrato de concessão. Até à publicação deste diploma, a CP explorou o transporte na rede 

ferroviária em regime de concessão única outorgada por contrato celebrado entre o Estado e 

a então Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, Sa nos termos do Decreto-Lei nº 

38426 de 9 de Maio de 1951. O citado contrato tinha a duração de 50 anos e foi revisto e 

substituído por um novo contrato de concessão nos termos das Bases Anexas ao Decreto-

Lei nº 104/73 entretanto revogado com a nacionalização da empresa através do Decreto-Lei 

nº 205-B/75. As bases gerais desta nova concessão assentaram no artigo 19º do Decreto-Lei  

nº80/73 que reconheceu que, sendo o transporte ferroviário um serviço prestado em regime 

de concessão, haveria a necessidade de equacionar as obrigações e condicionamentos 

                                                 
4 O sector ferroviário em Portugal inclui a REFER (Rede Ferroviária Nacional, EPE), entidade pública 
empresarial cujo objectivo é gerir, renovar, construir e conservar as infra-estruturas ferroviárias estatais 
portuguesas; e a Takargo Rail, entidade privada detida pelo grupo Mota-Engil, que efectua o transporte 
ferroviário de mercadorias. 
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impostos à empresa com as exigências derivadas da sua qualidade de empresa, cuja gestão 

deve obedecer aos princípios dos agentes económicos privados. Este princípio permitiu 

definir o regime de assistência financeira a prestar pelo Estado à concessionária, dentro do 

contexto seguido na Europa, com vista à construção ou renovação de linhas, ou à cobertura 

dos resultados negativos de exploração, fazendo-o eminentemente através do regime das 

indemnizações compensatórias. Nos Estatutos da empresa ficou então definido que o 

Estado compensará a CP sempre que, por razões de política económica e social, se imponha 

a prática de preços ou tarifas inferiores às que permitem a cobertura dos custos totais de 

exploração e assegurem níveis adequados de remuneração do capital investido e de 

autofinanciamento. 

Em França, desde 2000 que são assinados contratos entre a Syndicat des Transports d’Île-

de-France (STIF), autoridade pública específica para controlar os transportes públicos, e a 

Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) e a Société Nationale des Chemins de 

Fer Français (SNCF). Estes contratos têm a duração de 4 anos e os objectivos estão bem 

definidos, assim como a remuneração financeira a ser atribuída.  

Em Portugal, a CP já apresentou uma proposta de contrato de serviço público, de acordo 

com as novas regras de contratualização, mas até hoje ainda não foi celebrado nenhum 

contrato de serviço público de transporte que regulem as relações entre o Estado e a 

empresa, compensando-a das obrigações de serviço público. Assistimos hoje a uma 

situação de enormes prejuízos acumulados nesta empresa – os Resultados da CP, em 2010, 

atingiram os 195 milhões de euros, como consequência da inexistência de um contrato onde 

ficasse devidamente esclarecido, de forma antecipada, as compensações a receber pela 

empresa, tendo em vista uma gestão mais eficiente com base num orçamento previamente 

estudado pelas entidades envolvidas no processo. 

Os preços dos transportes em Portugal têm tido aumentos significativos (desde 2005 até 

hoje aumentaram 20%), mas mesmo assim não são considerados suficientes pela maioria 

dos operadores de mercado, nomeadamente numa altura em que o custo do gasóleo tem 

vindo a sofrer aumentos sistemáticos – representando hoje em dia mais de 30% do custo 

quilométrico dos operadores rodoviários. 
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O sector rodoviário de pesados de passageiros português tem tido, ao longo dos anos, mas 

especialmente na última década, uma profunda evolução, assistindo-se presentemente à 

implementação de novas políticas de transporte, baseadas nas tecnologias de informação e 

comunicação (sistemas de apoio à operação e interfaces com o cliente), nas novas práticas 

de gestão, nas exigências dos potenciais clientes, mas também, nos índices de conforto e 

qualidade e na incorporação de novos pacotes e inovações tecnológicas, capazes de alterar 

o panorama tradicional do sector. As estratégias, como a aposta em corredores bus, na 

semaforização prioritária para os transportes públicos, nas novas tecnologias de bilhética e 

telemática, em viaturas menos poluentes, os desincentivos pelo pagamento de 

parquímetros, são algumas das medidas já existentes, que concorrem decisivamente para a 

expansão das empresas transportadoras. Contudo, a crise financeira actual não tem sido um 

aliado favorável no mercado português. 

 

6.3. CONTRATUALIZAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO VS AJUSTE DIRECTO 

De acordo com o Regulamento (CE) nº 1370/2007, salvo proibição prevista pelo direito 

nacional, qualquer autoridade competente a nível local, quer se trate de uma autoridade 

singular ou de um agrupamento de autoridades fornecedoras de serviços públicos 

integrados de transporte de passageiros, pode decidir prestar ela própria serviços de 

transporte de passageiros ou adjudicar por ajuste directo contratos de serviço público a uma 

entidade juridicamente distinta sobre a qual exerça um controlo análogo ao que exerce 

sobre os seus próprios serviços. Qualquer autoridade competente que recorra a um terceiro 

que não seja um operador interno deve adjudicar os contratos de serviço público com base 

num concurso, excepto nos casos previstos na lei para valor anual médio relativamente 

baixo. O concurso deve ser aberto a todos os operadores, ser imparcial e respeitar os 

princípios de transparência e não discriminação. Após a apresentação das propostas e da 

eventual pré-selecção, o procedimento pode envolver negociações no respeito daqueles 

princípios, a fim de determinar a melhor forma de dar resposta à especificidade ou à 

complexidade das exigências. 

Os contratos feitos para aquisição de bens e/ou serviços por governos e entidades públicas 

são uma actividade muito vulnerável a práticas de corrupção. 
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A falta de transparência e ausência de correcta contabilização foram considerados como as 

maiores ameaças à integridade da prática da contratualização pública.  

No processo de licitação, três quartos dos países da OCDE usam novas tecnologias de 

informação para publicitar novos concursos públicos de uma forma aberta e competitiva. 

Em Julho de 2008 entrou em vigor o novo Código dos Contratos Públicos (CCP) que veio 

introduzir alterações substanciais ao nível da contratação pública, tornando-a mais 

eficiente, sem refegos e com procedimentos encurtados. O CCP passa a agregar toda a 

legislação antes dispersa, revogando e substituindo os diplomas e preceitos em vigor até à 

data, e incorpora as directivas comunitárias sobre contratação pública, entre quais se 

encontra o novo procedimento do diálogo concorrencial, que se destina apenas à celebração 

de contratos complexos. Os antigos procedimentos contratuais foram alvo de uma 

condensação e reconduzidos a quatro tipos: concurso público, concurso limitado por prévia 

qualificação, procedimento de negociação (com publicação prévia de anúncio) e ajuste 

directo (com consulta não obrigatória a um ou vários interessados). O próprio ajuste directo 

para contrato público comporta outra novidade introduzida pelo CCP: elevação do 

montante máximo até ao qual é permitida a utilização deste procedimento, à semelhança do 

que tem sido feito noutros países da União Europeia. Introduz-se também a obrigatoriedade 

de publicação “on line” dos relatórios de contratação, como requisito de eficácia para o 

ajuste directo, e os relatórios de execução contratual, reforçando-se a transparência e a 

informação pública sobre estes procedimentos de contratação. Segundo um estudo 

publicado em 2008, o período decorrente desde a saída do anúncio de concurso público até 

à elaboração do relatório de decisão final poderá rondar os 49 dias, em vez dos 83 dias da 

anterior legislação, o que representa uma poupança de 34 dias (-41%), podendo atingir uma 

poupança anual de 59 milhões de euros. Por sua vez o efeito poupança potenciado pela 

centralização de compras a acompanhar o processo de compras digital poderá atingir os 136 

milhões de euros anuais. A estimativa de poupança proporcionada pelo factor preço 

(através de leilões electrónicos, redução de aquisições extra contrato, incremento de 

competitividade e transparência entre os concorrentes) poderá atingir 134 milhões de euros 

anuais. No total, a evolução que se verificará na realização de contratos públicos poderá 



 

27 

atingir poupanças anuais no montante de 300 milhões de euros (Deloitte Consultores, Sa, 

2008). 

A contratualização trouxe o concurso público, que se impôs, como prática recorrente, ao 

ajuste direto. Consequentemente, a rotatividade do prestador de serviço torna-se mais 

frequente. De facto, hoje, em Portugal, a alteração de um prestador de serviço de carreira de 

transporte público é praticamente inexistente. Assim, as linhas de carreira são uma base de 

sustentação importante para os prestadores de serviço efectuarem um planeamento de longo 

prazo. A partir do momento que os concursos públicos sejam obrigatórios, todo a política 

de investimentos dos prestadores de serviço terá de ser revista. Os investimentos avultados 

em carros para serviços de carreiras, que terão duração inferior ao período de amortização 

dos carros, serão alvo de preocupações. Mas não só para os prestadores de serviço de 

transporte; serão alvo de preocupação também para as entidades públicas. 

O objectivo de serviços de transporte com melhor qualidade está intrinsecamente associado 

a autocarros de qualidade. As diminuídas garantias de continuidade na prestação de serviço 

(consequência das regras da livre concorrência, que não beneficia o prestador de serviço 

com mais experiência), levará a que o preço praticado pelos prestadores de serviço de 

transporte seja mais elevado para garantir que o investimento será recuperado. Ou, em 

opção, quando o critério de seleção, com mais peso, for o preço, os prestadores de serviço 

irão a concurso com autocarros de pior qualidade, mais frequentemente com autocarros 

usados, com valor de mercado inferior, e com condições de transporte qualitativamente 

inferiores às de autocarros novos. 

 

6.4. FINANCIAMENTO 

Segundo a Lei nº 1/2009 da Assembleia da República, o financiamento de cada sistema de 

transportes metropolitanos será assegurado por verbas provenientes das receitas tarifárias, 

ou outras, geradas no sistema, do orçamento do Estado, dos Orçamentos da respectiva área 

metropolitana, das autarquias locais dela integrantes e de outras que venham a ser definidas 

no quadro da legislação aplicável. 

Mas o que tem vindo a acontecer em Portugal é que, pelo facto de a dívida pública não 

incluir as dívidas das empresas públicas, à medida que aumentam as dificuldades de o 
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Estado se financiar no mercado, diminuem as transferências para essas empresas.. Isto faz 

com que cresça o recurso ao mercado financeiro por parte das empresas públicas, 

aumentando, desta forma, os seus níveis de endividamento. 

As típicas transferências do Estado são as indemnizações compensatórias, definidas como 

quaisquer pagamentos efectuados com verbas do orçamento do Estado a entidades públicas 

e privadas, que se destinem a compensar custos de exploração resultantes da prestação de 

serviços de interesse geral (Diário da República, 2008). As indemnizações compensatórias, 

constantes da Figura 3, são atribuídas sem contrato prévio, ficando dependentes das verbas 

disponibilizadas pelo orçamento de Estado de cada ano. Habitualmente, o valor a receber 

por cada empresa só é conhecido no final de cada ano, sendo a gestão de tesouraria destas 

empresas (nas quais se incluem as empresas de transporte) feita, recorrendo 

inevitavelmente ao mercado financeiro. 

 

Figura 3 – Indemnizações Compensatórias atribuídas pelo Estado a algumas das empresas 

de transporte no período de 1998-2009 
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No futuro próximo, os valores a receber pela prestação de serviços de transporte deverão 

ser previamente negociados entre as entidades envolvidas, ficando o valor determinado no 

contrato, assim como a sua forma de cálculo – uma vantagem significativa da 

contratualização. 

As grandes dificuldades financeiras da conjuntura actual, que afectam o Estado e todas as 

entidades públicas incluídas, exigem outros mecanismos de financiamento, vitais não só 

para o desenvolvimento das redes de transportes, mas também para o desenvolvimento 

sustentável das cidades e áreas urbanas. Actualmente, o financiamento dos serviços de 

transporte público provém da cobrança de bilhetes. No entanto, a obtenção de lucro ou 

simplesmente a cobertura das despesas funcionais e dos investimentos com bilhética, não 

são necessariamente a prioridade das políticas tarifárias. Estas são definidas pelo IMTT e 

são concebidas para atingir outros objectivos e não simplesmente o lucro, pois o sector não 

é sustentável apenas com a receita de bilhetes. Exemplo disso são algumas exigências feitas 

aos operadores no que diz respeito a tarifas especiais para algumas pessoas 

(desempregados, pensionistas, crianças, estudantes,...), e ainda questões de acessibilidade e 

a execução de algumas rotas ou horários que não são economicamente viáveis. Quando os 

operadores de transportes públicos têm o monopólio de determinados serviços (como seja o 

caso das concessões) o IMTT irá determinar as tarifas máximas a aplicar, o que em muitos 

casos não permite a recuperação dos custos fixos (isto é tanto mais verdade quanto maior o 

investimento em estruturas), estando as tarifas desactualizadas e desadequadas à nossa 

realidade. Porém, as novas tecnologias, particularmente os smart cards e os sistemas de 

bilhética integrados podem ser usados para tornar os sistemas de bilhética mais flexíveis, 

oferecendo a possibilidade de diferenciar os preços consoante a situação do utilizador, a 

distância percorrida e/ ou o horário da viagem (consoante seja em horas de ponta ou não). 

Em Portugal, terão de ser definidas outras fontes de receita para as redes de transporte 

público, além das receitas de bilhetes. Deverá ser exigida uma colaboração a terceiros que 

beneficiem da existência de uma rede de transportes. Estes terceiros incluem proprietários 

de terrenos ou edifícios, lojas nas estações e também publicidade. As novas técnicas e 

tecnologias abrem neste campo um conjunto de oportunidades já experienciadas em redes 

de transporte de outros países. O sector público, em reconhecimento desta situação, 
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também irá financiar as infraestruturas de transporte, seu desenvolvimento e manutenção, 

assim como determinar compensações para remunerar a obrigação de serviço público. Estas 

compensações atenderão à concorrência que os veículos próprios fazem aos transportes 

públicos, e que não pagam a totalidade dos custos que geram para a sociedade como um 

todo (infraestruturas, poluição do ar, poluição sonora, acidentes, entre outros), apesar de só 

estarem ao alcance de alguns. 

Outra solução para financiar o transporte público que deverá ser posta em prática é a 

cobrança de taxas específicas baseadas na formação de valor acrescentado pela existência 

de redes de transporte. Efectivamente, os empregadores beneficiam dos transportes 

públicos uma vez que estes aumentam o número potencial de candidatos, e diminuem a 

necessidade de os trabalhadores utilizarem viatura própria; os retalhistas beneficiam de um 

maior mercado de potenciais consumidores; e os proprietários de terrenos e imóveis 

beneficiam de um preço de mercado superior. Em França já existe uma taxa (versement de 

transport) que exige que os empregadores com mais de nove trabalhadores contribuam para 

a rede de transportes. Há também sistemas já utilizados, como cobrança de taxa de 

congestionamento no centro das cidades, cobrança de estacionamento em parques, etc. que 

permitem obter receitas para financiar os transportes públicos. Em contrapartida, todos 

estes potenciais financiadores poderão participar activamente na definição da rede de 

transporte da zona onde se encontram, assim como dos horários de transporte público. 

Através de um alargado financiamento público, a sociedade pode marcar o seu 

compromisso para com um desenvolvimento sustentável das cidades e a definição de um 

plano de mudança no longo prazo. Este plano deverá ser definido de acordo com a política 

de planeamento urbano. 

 

6.5. ANÁLISE DA FASE DE TRANSIÇÃO 

A aplicação do Regulamento (CE) nº 1370/2007, o diploma de base da contratualização e 

seus princípios, está em “fase de transição” e será concluída até 2019. As medidas 

necessárias para implementar o referido Regulamento diferem em cada país da UE, em 

cada cidade, consoante o sistema vigente. 
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A cidade de Londres destaca-se por ser aquela onde menor necessidade haverá de fazer 

alterações, sendo um exemplo a seguir. Existe um organismo público (TFL, Transports for 

London) que gere toda a rede de transportes da cidade através de concursos e contratos, 

cujas regras de prestação de serviço são definidas de forma clara. Desde 1985 que todos os 

serviços foram progressivamente sujeitos a concurso (actualmente ocorrem de 5 em 5 

anos), passando a ser fornecidos, na sua maioria, por empresas privadas. Desde então e até 

hoje a evolução dos custos/quilómetro merece alguma atenção. Numa primeira fase esses 

custos diminuíram cerca de 50%, fruto da redução da quantidade de factores produtivos 

utilizados, nomeadamente mão-de-obra; deu-se uma melhoria dos processos de produção, 

designadamente um melhor aproveitamento dos veículos; numa segunda fase, ocorreu um 

aumento do custo/quilómetro, resultante do aumento do custo da mão-de-obra, devido à 

crescente especialização da mesma; aconteceu a utilização de novos veículos 

nomeadamente de piso rebaixado, que denota as exigências crescentes de qualidade no 

serviço de transporte; e aumentaram as provisões destinadas às penalidades contratuais que 

eventualmente pudessem surgir, resultante de uma crescente experiência no método da 

contratualização por parte das entidades envolvidas nas negociações. Por um lado, o cliente 

(TFL) torna-se mais exigente a nível de qualidade, e o prestador de serviço descobre novos 

métodos de assegurar a sua rentabilidade. 

Em Portugal, teremos de ser mais agressivos na implementação da contratualização, uma 

vez que o recurso à adjudicação directa e às concessões de carreiras ainda são o cenário 

mais frequente. A fase de transição já se iniciou em 2007, e, desde então, o número de 

serviços atribuídos com recurso a concurso público tem sido crescente. O Diário da 

República, Série II, Parte L permite verificar, com base nos anúncios publicados no 

primeiro semestre de 2010 versus 2011 relativos a serviços de transporte rodoviário de 

passageiros, um aumento de 46%. O critério de selecção com maior preponderância é o 

“mais baixo preço”. Este critério é fundamental para a redução de custos para o sector 

público, contudo, por si só, representa um risco para o mercado e para a sustentabilidade 

das empresas que aí operam, assim como para a qualidade dos serviços prestados. A 

prioridade deverá ser sempre o desenvolvimento de serviços com a maior qualidade, dentro 

das restrições económicas existentes.  
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Segundo Muren (2000), os contratos deverão conter incentivos apropriados para que os 

operadores possam melhorar a performance na qualidade mantendo os custos. 

No entanto, os cadernos de encargos relativos a esses contratos estão, ainda, numa fase 

muito embrionária. O concurso lançado em Maio de 2011 pela Câmara Municipal de Faro, 

que foi anulado para reformulação, uma vez que não apareceram concorrentes, parece 

revelar o tatear de um percurso. O serviço colocado a concurso foi a concessão de gestão do 

serviço público de transporte colectivo urbano de passageiros no Município, durante 120 

meses. O critério de selecção era a proposta economicamente mais vantajosa, com 

ponderação de diferentes factores para a decisão final: prestação económico-financeira por 

passageiro de minibus - 40%; contrapartida financeira pela concessão dos circuitos urbanos 

- 20%; contrapartida financeira pela concessão dos circuitos minibus - 20%; qualidade 

técnica da proposta - 10%; plano de imagem e comunicação - 10%. A par destes factores 

existia uma ponderação para a qualidade do serviço, medida pelo número de veículos 

ecológicos colocados nos circuitos e pelo sistema de bilhética. O principal problema deste 

concurso, e daí a sua anulação, residiu no investimento necessário em frota nova, no início 

do concurso, em veículos ecológicos, para uma concessão de 10 anos (Diário da República, 

2011). Não havendo garantias de continuidade de serviço, tal pressupõe que estas viaturas 

serão adquiridas para este serviço e depois poderão ou não ter utilização futura. 

Sabendo que actualmente os autocarros podem ser amortizados até 14 anos, os 10 anos são 

insuficientes para finalizar a amortização. A redução deste tempo de amortização para 10 

anos eleva o custo por quilómetro tornando o concurso desinteressante do ponto de vista 

financeiro. A perspectiva desta problemática varia consoante as dimensões do mercado e 

das empresas que nele actuam. Uma análise, sob a óptica da dimensão de mercado, permite 

concluir que nos mercados de grande dimensão, onde os concursos públicos são frequentes, 

como França e Reino Unido, estas problemáticas não se colocam. As empresas concorrem a 

vários concursos por ano, gerando uma grande rotatividade de serviços e aumentando a 

possibilidade de movimentar a frota de uns serviços para outros. Em mercados pequenos, 

como Portugal, numa fase inicial, em que o número de concursos está ainda em 

crescimento, esta instabilidade poderá comprometer o sucesso da contratualização. 

Analisando a questão sob a perspectiva da dimensão das empresas, sou levada a concluir 
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que, para as empresas de grande dimensão pertencentes a grandes grupos económicos, será 

mais fácil lidar com estas situações uma vez que podem vender os autocarros a outras 

empresas do grupo. No entanto, as empresas de pequena dimensão, sem grande capacidade 

financeira, poderão assistir a um comprometimento da sua sustentabilidade financeira e, 

consequentemente, serem afastadas do mercado. Em Portugal, a solução passará por 

contratualizar a venda dos autocarros aos operadores seguintes. 

Daí que, nesta fase de transição, as entidades responsáveis por lançar concursos reúnam 

com alguns dos operadores com experiência no mercado para recolherem opiniões sobre os 

pontos fundamentais a considerar nos cadernos de encargos dos concursos. 

Outro ponto fundamental a considerar nos concursos será o pessoal afecto aos serviços. 

Numa rotatividade crescente do prestador de serviço que se vai manter ao longo de anos – 

as carreiras são o exemplo mais crítico – deverá ser encontrada uma solução que permita 

proteger o pessoal, e o seu know-how, evitando que, a cada mudança do prestador de 

serviço, as pessoas intervenientes sejam despedidas, havendo lugar a indemnizações. A 

solução passa por ficar previamente definido no caderno de encargos que os diferentes 

operadores terão de, preferencialmente, manter nos quadros de pessoal os trabalhadores que 

já operavam – refiro-me, obviamente, ao pessoal técnico/operacional e não aos quadros de 

direcção, caso existam. Esta problemática será tanto menor quanto mais flexível for o 

mercado, e quanto maior for o mercado. Em Portugal, país de cidades pequenas e pouco 

povoadas, esta regra é fundamental para o sucesso da contratualização. 

Em contraposição à selecção exclusivamente pelo mais baixo preço, deverá existir uma 

selecção ponderada por vários factores, nomedamente pela qualidade. A selecção pelo mais 

baixo preço tem beneficiado as empresas de pequena dimensão, com custos de estrutura 

reduzidos. A selecção pela qualidade poderá ser prejudicial para empresas com menor 

capacidade financeira, mas é o critério de selecção que entendo que deve ser seguido, na 

medida em que garante um a prestação de serviços de transporte seguros e sustentáveis. 

Para uma certificação de qualidade na prestação de serviços, as empresas deverão ser 

certificadas não só pela ISO 9001/2008, mas pela EN 13826 de Abril de 2002. Esta norma 

foi especificamente criada para avaliar a qualidade de serviços de transporte de passageiros 

e, nos casos específicos de concursos públicos, é uma mais valia para ambas as partes 
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intervenientes no processo. A entidade adquirente terá a sua posição facilitada na medida 

em que basta indicar como critério de selecção o cumprimento desta norma, cujos critérios 

de qualidade já estão definidos. A entidade prestadora de serviço terá a certeza que, sendo 

certificada por esta norma, cumprirá todos os critérios necessários para concorrer. Num 

mercado cada vez mais global, com o aumento da concorrência, a qualidade deve ser um 

factor de selecção (European Committee for Standardization, 2002). 

As AMT já estão criadas e deverão começar a actuar no mercado, sendo este regulado pelo 

IMTT. Uma das primeiras medidas será a possibilidade de utilização de um único título de 

transporte para os diferentes transportes de passageiros, dentro da mesma área 

metropolitana, algo que exigirá um trabalho de fundo sobre a conciliação dos diferentes 

tarifários. A complementaridade de serviços é fundamental. 

 Não só deverão existir AMT, mas também associações de autarquias, que planeiem em 

conjunto os seus serviços de transporte, para que as linhas de transporte nas diferentes 

freguesias não sejam desajustadas de uma realidade conjunta e complementar. 

O transporte público deverá estar ao alcance de todos em qualquer altura, não devendo por 

isso ter fronteiras, estando ligado a aeroportos ou outros pontos de contacto de cariz 

internacional. É fundamental que os diferentes meios de transporte sejam analisados como 

complementares e não como concorrentes, (ex. não devem existir linhas paralelas de 

comboio e autocarro), sendo usada cada uma das modalidades conforme o número de 

passageiros para cada uma delas. Para tal é fundamental um bom sistema de informação, 

com autocarros e plataformas de informação actualizadas. As cidades de Florença, 

Estocolmo e Helsínquia são algumas das urbes que vão implementar a possibilidade de 

compra de bilhetes de autocarro através de serviço sms, sem custo adicional para o cliente, 

evitando filas de espera. Os transportes públicos têm de se tornar cada vez mais atractivos 

para os passageiros, aumentando o nível de qualidade do serviço. Será fundamental que 

reguladores e operadores sejam capazes de adaptar-se aos requisitos dos consumidores, 

quer em termos de qualidade, quer em termos de eficiência. 

Em suma, a adopção do modelo de contratualização europeu, em Portugal, irá promover a 

revisão da legislação nacional reguladora dos serviços de transportes públicos, que se 

encontra desactualizada, desadequada e inapta para a promoção da transparência no 
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mercado dos serviços públicos. A exigência de concursos para a atribuição de serviços de 

transporte vai alterar práticas históricas de alguns operadores que já operam nesses serviços 

há décadas e que terão de repensar a sua estratégia de gestão. Numa fase inicial, é 

fundamental que os operadores e as entidades municipais trabalhem em conjunto para 

encontrar soluções com vantagem para ambas as partes. O know-how de transportes está 

concentrado em algumas grandes empresas que devem continuar a actuar no mercado 

português, e cujo potencial deve ser aproveitado para a revisão do actual modelo de 

mercado. O processo de contratualização vai transmitir um maior dinamismo ao sector mas, 

contudo, pode desenvolver forças entrópicas. Os concursos devem ser pensados em 

conjunto com os operadores, para evitar situações de impasse e ausência de concorrentes. 

A forma de financiamento dos transportes está, ainda, em fase de revisão, sendo que 

qualquer remuneração pela prática de serviços de transporte deve ficar claramente definida 

no contrato de serviço público, após acordo entre as partes. Actualmente, existem várias 

carreiras deficitárias, cuja permanência no mercado português terá necessariamente de ser 

objecto de estudo. Consideramos que, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas, o 

critério de decisão, em processo concursal, não deverá ser o preço, sob pena de se 

prejudicar a qualidade dos serviços, ou potenciar o incumprimento dos tempos de condução 

máximos, colocando em risco os passageiros e os motoristas. 
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7. REFLEXÕES CONCLUSIVAS 

O objectivo deste estudo é analisar de forma crítica a adopção do modelo de 

contratualização europeu em Portugal, propondo soluções que potenciem um mercado de 

transportes públicos transparente e competitivo e a cooperação dos vários intervenientes no 

mercado na construção de uma rede de transportes economicamente sustentável. 

Os transportes públicos têm um papel fundamental ao assegurar a vitalidade dos meios 

urbanos e interurbanos: melhoram a produtividade, uma vez que permitem aos utilizadores 

poupar tempo nas deslocações; incentivam a criação de aglomerados urbanos; contribuem 

para o melhoramento da qualidade do ambiente urbano, através da redução da congestão e 

de barulho; preservam a qualidade do ar e contribuem para a diminuição de emissões de 

gases. Os principais intervenientes nos vários mercados de transporte estão a sentir os 

efeitos da crise económica global, com descidas significativas nas vendas e nos seus 

resultados. O transporte colectivo de passageiros é um sector de grande importância 

estratégica nacional, porque assegura de forma regular e contínua um serviço indispensável 

para todos os cidadãos. Os transportes podem, e devem, ter um papel estratégico no 

processo de recuperação económica, através de políticas estimulantes que integrem os 

objectivos de sustentabilidade do sector. 

A contratualização aparece como o modelo, cujas virtualidades o colocam em lugar 

privilegiado para implantar a qualidade num serviço público de transportes. 

A contratualização traz vantagens para todos os stakeholders envolvidos. Porém, serão 

necessárias algumas alterações no mercado para que tal aconteça. Pensamos, por exemplo, 

na promoção de uma plena informação conducente a um conhecimento atempado, através 

do efectivo registo no contrato, do montante das indemnizações compensatórias a receber 

pela prestação de serviço público, como forma de atingir uma melhor gestão de tesouraria. 

O prazo contratual deve abarcar a possibilidade de amortização dos investimentos exigidos 

à empresa concorrente, nomeadamente, em frotas de veículos que terão de cumprir os 

padrões de exigência, como sejam veículos ecológicos e sistemas de bilhética; caso 

contrário terá de ficar definido que a propriedade dos veículos passará para o operador 

seguinte. O critério de selecção do mais baixo preço não deve comprometer a qualidade do 

serviço prestado, tendo em conta as estratégias e as normas da qualidade patentes nos novos 
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modelos de excelência da European Foundation for Quality Management (EFQM) 

(Almeida, Isabel, 2009). Destaco, na versão de 2010 da EFQM, o envolvimento activo dos 

clientes nos processos de concepção dos bens e serviços e realço, na nossa visão de serviço 

público, o value for money, ou seja, a criação de valor para os clientes.  

A qualidade de um serviço público de transportes passa, ainda, pela definição de estratégias 

de financiamento de base alargada, que evitem o excessivo endividamento dos operadores 

no mercado. A solução passa pelo comprometimento dos proprietários de terrenos, de 

edifícios e outros agentes económicos que possam beneficiar do valor acrescentado pela 

existência de redes de transporte e respectivo planeamento territorial, assumindo o papel de 

financiadores e sendo envolvidos numa participação activa na definição do serviço público. 

Estes factores serão potenciadores de melhoria da qualidade do serviço prestado, ou seja, 

constituirão um acréscimo de valor para o cliente. A sociedade em geral e as autarquias em 

especial devem marcar o ritmo do seu compromisso para a conquista de um planeamento 

urbano integrado numa estratégia de desenvolvimento sustentável, ou seja, assumir a 

responsabilidade de um futuro sustentável – uma exigência da EFQM. Os postos de 

emprego existentes nos operadores de transporte não podem ser descurados, são para 

manter, devendo o contrato explicitar as formas de mobilidade dos quadros aquando de 

novo concurso, e de novo operador. E, finalmente, o processo de contratualização deve 

cumprir as respectivas regras e, através do diálogo entre as autoridades responsáveis pelos 

concursos e as empresas interessadas, não perder de vista a melhoria contínua. 

 

O futuro do sector dos transportes em Portugal parece altamente comprometido. A situação 

económico-financeira das empresas públicas de transporte é preocupante e resulta das 

desadequadas tarifas sociais – como os passes sociais, cujo preço de mercado pago pelo 

consumidor é meramente simbólico, sendo o restante parcialmente suportado pelo Estado – 

e de uma atribuição de indemnizações compensatórias inconsequente. As privatizações no 

sector estão iminentes e uma reestruturação completa será necessária. Torna-se necessário a 

adopção de um plano estratégico para o sector dos transportes para racionalizar e melhorar 

a mobilidade em Portugal, tendo em conta a optimização da eficiência energética, e urge 

assegurar a sustentabilidade financeira das empresas. Por outro lado, é necessário promover 
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a articulação do direito interno com a regulamentação comunitária, prevendo a sua 

evolução para um modelo de contratualização de serviço público de transporte de 

passageiros, em regime de concorrência regulada.  

A política europeia dos transportes visa tornar os transportes rodoviários de passageiros 

uma actividade semelhante em todo o espaço europeu. Esse objectivo está patente em 

recentes publicações europeias: o Regulamento nº 181/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 28 de Fevereiro, que estabelece regras relativas à não discriminação dos 

passageiros, direitos dos passageiros em caso de acidente, cancelamento ou atraso, a não 

discriminação e assistência obrigatória às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e 

ainda sobre a obrigatoriedade da prestação de informações mínimas aos passageiros e ao 

tratamento de reclamações; e o Livro Branco – Roteiro do espaço único europeu dos 

transportes – Rumo a um sistema de transportes competitivo e económico de recursos, 

publicado em Março de 2011 pela Comissão Europeia que, a par de algumas definições 

sobre o rumo a seguir no mercado de transportes europeu, fixa como objectivo um mercado 

único no médio prazo. 

 

Tenho vindo a acompanhar e a analisar o sector de transporte público de passageiros em 

Portugal na fase de transição para o modelo de contratualização, conduzida pela política da 

EU, em implantação progressiva até 2019 nos vários Estados-membros. Considero que o 

processo de mudança, ainda em curso, embora enfrente a crise económica e financeira que 

atravessamos deverá ser conduzido com responsabilidade, informação e supervisão, 

merecendo especial atenção a indispensável gestão estratégica do risco por parte das 

empresas e outras organizações intervenientes. 

Sugiro, para futuras investigações neste domínio, uma análise crítica, dos vários cadernos 

de encargos de concursos públicos de transporte rodoviário de passageiros, em Portugal, 

guiada pela criação de uma fórmula de selecção de prestador de serviço a utilizar nos 

concursos públicos e apoiada num número de concursos públicos que, certamente, 

continuará a crescer de forma a potenciar uma amostra com significância. 
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