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Comissão parlamentar de inquérito 

sobre o pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade 

27 de março de 2019 

António Ferreira Gomes1 

 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

Agradeço a nova oportunidade que me é dada para ser ouvido nesta Comissão de Inquérito 
ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de electricidade e prestar novamente 
esclarececimentos a esta Comissão relativamente ao período em que exerci funções como 
Presidente da Autoridade da Concorrência, entre 16 de Setembro de 2013 e 14 de 
Novembro de 2016. 

Como tive oportunidade de destacar na audição de 21 de fevereiro de 2019, para além do 
acompanhamento regular do sector energético, destacam-se as seguintes principais 
intervenções da Autoridade da Concorrência, no período entre 2013 e 2016, relativamente 
ao sector eléctrico e de interesse para a presente Comissão de Inquérito: 

 Emissão, a 25 de novembro de 2013, de uma Recomendação ao Governo 
relativamente ao regime de Auxílios de Estado denominado por custos para a 
manutenção do equilíbrio contratual (CMEC); 

 Participação na Comissão de Acompanhamento de auditoria aos CMEC para avaliar 
do risco de sobrecompensação e o valor da eventual sobrecompensação apurada 
no passado, na sequência de Despacho do Senhor Secretário de Estado da Energia 
de Agosto de 2014; 

 Abertura de inquérito pelo Conselho da AdC, em Setembro de 2016, contra a EDP 
Produção para investigação de eventual prática de abuso de posição dominante. 

Como referi em fevereiro:  

“A Recomendação ao Governo relativamente aos CMEC, de Novembro de 2013, foi das 
primeiras medidas tomadas pelo Conselho da AdC após a minha tomada de posse em 
Setembro de 2013”. 

                                                      
1 Presidente da Autoridade da Concorrência entre Setembro de 2013 e Novembro de 2016. Actualmente Director 
Adjunto Interino da Direção de Assuntos Financeiros e Empresariais da OCDE. 
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Afirmei ainda que: 

“Quando iniciei o meu mandato, encontrei esta intervenção já em fase de conclusão, 
dando-lhe o devido seguimento, sendo que a ERSE tinha sido previamente consultada e se 
teria pronunciado favoravelmente a uma intervenção desta natureza”. 

Com efeito, o Conselho da AdC que iniciou funções dia 16 de setembro de 2013, uma 
segunda-feira, deparou-se com uma informação dos serviços a propor uma Recomendação 
ao Governo (I-GAM/2013/47) de 12 de setembro de 2013, a quinta-feira anterior à tomada 
de posse do novo Conselho da AdC. Esta proposta dos serviços da AdC mereceu a 
aprovação do Conselho da AdC em funções, liderado pelo Prof. Manuel Sebastião, nessa 
mesma quinta-feira, dia 12 de setembro de 2013. 

A informação dos serviços em causa continha: 

 Um enquadramento pelos serviços; 

 Uma proposta de recomendação; 

 Um Anexo I com a proposta de recomendação; 

 Um Anexo II com o projecto de ofício a enviar ao Governo com a recomendação; 

 Um Anexo III com uma versão em modo de comparação face ao texto da 
recomendação anteriormente enviada à ERSE para parecer. 

Desconheço porque razão o anterior Conselho da AdC, enquanto em funções, e enquanto 
detinha as competências de Conselho da AdC e a responsabilidade dos atos praticados, 
não fez seguir qualquer ofício para o Governo, não tendo, nessa medida, emitido a 
recomendação que havia aprovado.  

Tendo entendido aprovar a proposta de recomendação apresentada pelos serviços na 
quinta-feira dia 12 de setembro de 2013, que incluía uma proposta de ofício ao Governo a 
assinar pelo Prof. Manuel Sebastião enquanto Presidente, desconheço porque não foi 
assinado o ofício quando o tempo o permitiria, mas antes deixada a responsabilidade de 
emitir a recomendação ao Conselho da AdC que tomaria posse na segunda-feira seguinte. 

Se a matéria foi entendida como relevante para merecer uma aprovação interna na última 
semana em funções, desconheço porque não mereceu como sequência imediata a 
assinatura de um ofício pelo então Presidente da AdC e seu envio em nome do Conselho 
da AdC que aprovara o texto da recomendação. 

Naturalmente que a partir da tomada de posse do novo Conselho da AdC a 16 de setembro 
de 2013, qualquer ato praticado doravante, incluindo a emissão de uma recomendação, 
passa a ser da inteira responsabilidade do novo Conselho da AdC em funções. 

Com o início de funções a 16 de setembro de 2013, o Conselho da AdC teve que se inteirar 
do funcionamento da instituição, em termos de gestão, em termos financeiros, 
organizacionais e de recursos humanos, bem como inteirar-se de todos os assuntos 
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pendentes. Definiu os seus objectivos estratégicos e prioridade e procedeu a uma 
reorganização interna com vista ao reforço da eficiência e eficácia da instituição. 

Mas não ignorou o tema dos CMEC e deu-lhe devido seguimento. 

Nos dois meses que se seguiram à tomada de posse, o recém-empossado Conselho da adC 
informou-se junto dos serviços sobre a motivação e os fundamentos da proposta de 
recomendação aprovada pelo anterior Conselho da AdC, reanalisou e reapreciou toda a 
documentação existente, incluindo o parecer da ERSE, para estar em posse de todos os 
elementos que lhe permitissem tomar uma decisão informada e emitir uma 
recomendação.  

A recomendação veio a ser emitida a 25 de novembro de 2013, aprovada pelos três 
membros do Conselho da AdC, um dos quais havia sido parte do Conselho da AdC anterior. 
A recomendação sofreu alguns ajustamentos e o texto foi reorganizado e melhorado face 
à versão aprovada pelo anterior Conselho da AdC, em função da interação com os serviços 
e da apreciação em sede de Conselho da AdC.  

A Autoridade da Concorrência tem competências na promoção da concorrência e na 
defesa das regras de concorrência. A recomendação emitida a 25 de novembro de 2013 
tinha em vista estas duas competências: 

Primeiro, a promoção da concorrência: colmatar a falha identificada no mecanismo de 

revisibilidade CMEC para eliminar o risco de sobrecompensação para o futuro e a 

correspondente distorção da concorrência.  

Segundo, a defesa das regras da concorrência: atendendo à posição dominante da EDP nos 

serviços de banda de regulação secundária e ao risco de sobrecompensação, haveria que 

avaliar cabalmente se efetivamente se verificou uma sobrecompensação à EDP no passado 

e se tal teria resultado de um comportamento estratégico da EDP que pudesse configurar 

um abuso de posição dominante para defesa das regras de concorrência. Tal justificava 

que se realizasse uma auditoria independente. 

Da recomendação não constou uma recomendação que o anterior Conselho da AdC havia 
entendido formular: 

Que o Governo “[I]ntroduza um mecanismo que vise a devolução dos auxílios concedidos 
no passado em excesso daqueles que seriam concedíveis na base de comportamentos 
eficientes”. Mas o mecanismo ou a forma legal como tal se poderia concretizar não era 
apresentada, analisada ou discutida. 

Não posso agora reconstituir totalmente a reflexão sobre esta matéria no seio do Conselho 
da AdC que tomou posse em setembro de 2013, mas importará atentar no seguinte. 
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Em primeiro lugar, a AdC recomendou a realização de uma auditoria independente para 
apuramento dos auxílios concedidos no passado em excesso daqueles que seriam 
concedíveis na base de comportamentos eficientes. Se simultaneamente recomendasse a 
introdução de um mecanismo de devolução dos auxílios, estaria a fazer um pré-juízo sobre 
a existência de sobrecompensação antes mesmo da auditoria ser iniciada ou completar os 
seus trabalhos. 

Importava antes de mais apurar se houve sobrecompensação no passado e em que 
montante, o que foi feito posteriormente pela auditoria independente que se veio a 
realizar. Uma recomendação prevendo a devolução seria prematura antes desta avaliação. 
A AdC fez parte da Comissão de Acompanhamento da referida Auditoria e o Relatório da 
Comissão de Acompanhamento faz então referência à devolução dos valores de 
sobrecompensação em excesso. 

Em segundo lugar, apesar do poder de recomendação da AdC no âmbito dos auxílios 
públicos (artigo 65.º da Lei da Concorrência), a Comissão Europeia tem competência 
exclusiva para apreciar os Auxílios de Estado e decidir se os mesmos são compatíveis com 
o Tratado. No caso de um auxílio considerado ilegal, a Comissão pode determinar a 
obrigação do Estado recuperar junto das empresas beneficiárias o auxílio concedido. Neste 
caso, a Comissão havia considerado o auxílio de Estado em causa como compatível com o 
mercado comum. 

Em terceiro lugar, mesmo no âmbito dos seus poderes sancionatórios, na aplicação das 
regras da concorrência, a Autoridade da Concorrência tem competência para sancionar as 
empresas perante um ilícito anti-concorrencial, com a imposição de uma coima, mas não 
tem qualquer competência para a recuperação ou ressarcimento dos danos que tal ilícito 
possa ter causado. Em todo o caso, a AdC não havia ainda aberto inquérito quanto ao 
eventual ilícito anti-concorrencial nem tomado uma decisão final de condenação sobre o 
mesmo. 

Em quarto lugar, os serviços já haviam informado o Conselho da AdC anterior, na 
informação de 12 de setembro, o seguinte, a respeito do parecer da ERSE sobre a 
recomendação: “quanto à sobrecompensação verificada no passado, a ERSE remete para 
o quadro das práticas restritivas da concorrência e respectiva sanção como a medida mais 
eficaz para actuar, desvalorizando uma actuação reparadora no quadro dos auxílios de 
estado (i.e. devolução dos auxílios que correspondam a sobre-compensação)”. 

 

Assim, em novembro de 2013, a AdC recomendou ao Governo que: 

 Alterasse o mecanismo de revisibilidade CMEC, instituído no Decreto-Lei n.º 
240/2004, de 27 de Dezembro, de forma a que as compensações se determinem 
apenas na base de comportamentos eficientes, tanto na produção de energia como 
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na prestação de serviços de sistema, devendo o processo de otimização ex-post 
englobar todas as variáveis relevantes para a determinação dos lucros das centrais 
CMEC, nomeadamente no mercado da produção e no mercado de serviços de 
sistema. Este modelo deveria ser sujeito a consulta pública e a parecer da ERSE.  

 Solicitasse uma auditoria independente no sentido de proceder à avaliação do risco 
de sobrecompensação e um apuramento dos auxílios concedidos no passado em 
excesso daqueles que seriam concedíveis na base de comportamentos eficientes.  

 Previsse uma avaliação, numa base anual, do risco de sobrecompensação na 
aplicação da revisibilidade. 

 Notificasse essa eventual revisão do regime de auxílios CMEC no seguimento da 
presente Recomendação à Comissão Europeia, em cumprimento do artigo 108.º, 
n.º 3, do TFUE. 

 

Em abril de 2014, na sequência da recomendação da AdC, o Senhor Secretário de Estado 
da Energia, Dr. Artur Trindade, emitiu o Despacho n.º 4694/2014. 

Resumidamente, este Despacho estabelece: 

 Uma nova regra para as receitas de banda secundária do grupo EDP no âmbito da 
revisibilidade CMEC, proporcional à produção de energia elétrica das centrais CMEC 
no mercado da produção de eletricidade (MIBEL); 

 Uma regra de preço máximo para o mercado da banda secundária (mínimo entre o 
preço trimestral de banda secundária em Espanha e 120% do custo marginal de uma 
central de ciclo combinado de gás natural (CCGT)); e 

 A contratação, pela REN, de uma auditoria independente para avaliar o risco de 
sobrecompensação subjacente ao regime CMEC no mercado de serviços de sistema 
(“Auditoria CMEC”). 

Em agosto de 2014, dá-se a publicação do Despacho n.º 10622/2014, de 18 de agosto, do 
Secretário de Estado da Energia que determina a composição da Comissão de 
Acompanhamento (CA) da Auditoria CMEC que integrava a a AdC, a ERSE e a DGEG. 

A Comissão de Acompanhamento emitiu o seu Parecer em julho de 2016. O Conselho da 
AdC toma conhecimento deste Parecer e decide remeter internamente, a 14 de julho de 
2016, ao Departamento de Práticas Restritivas a documentação relativa à Auditoria para 
análise jus-concorrencial e ponderação de eventual abertura de inquérito. 

A 8 Setembro de 2016, a AdC entendeu abrir inquérito contra a Visada EDP Produção em 
processo de contraordenação para investigar a existência de uma prática de abuso de 
posição dominante, proibida pelo artigo 11.º da LdC e pelo artigo 102.º do TFUE. 

Esta abertura de inquérito foi comunicada, a 21 de setembro de 2016, ao Senhor Secretário 
de Estado da Energia. 
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A nota de ilicitude relativamente a este processo foi emitida já pelo atual Conselho da AdC 
a 3 de setembro de 2018 e já não acompanhei o desenrolar do processo. 

 
Durante o meu mandato, houve várias intervenções da AdC no setor elétrico, 
nomeadamente: 

 Promover a eliminação do risco de sobrecompensação identificado no contexto de 
contratos CMEC na banda secundária; 

 Promover a avaliação quantitativa da efetiva sobrecompensação ocorrida entre 
2009 e o 1.º Trimestre de 2014; 

 Comunicou-se à Comissão Europeia informação relevante para que esta pudesse 
ajuizar da compatibilidade dos Auxílios de Estado CMEC com o Tratado; 

 Iniciou-se a investigação a eventuais práticas de abuso de posição dominante por 
parte da EDP Produção no mercado de banda secundária; e 

 Acompanhou-se de forma regular o setor, sinalizando ao regulador setorial os 
incentivos ao sobreinvestimento em redes ou o peso dos contratos de remuneração 
garantida nos custos suportados pelo consumidor, apresentando recomendações 
no sentido de evitar agravamentos tarifários de modo a proteger o interesse dos 
consumidores. 

 
Muito obrigado e estou à vossa disposição para as questões que entendam colocar. 
 
 
 
 
  


