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1.1. Portugal tem os 2ºs preços mais elevados da Europa em paridade de poder de compra
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1.2. E os 5ºs em valores absolutos
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1.3. Como evoluíram os preços da energia elétrica em Portugal e na média da EU, ao longo do
tempo?
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1.4. Evolução dos preços das matérias-primas energéticas entre 2011 e 2017
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1.5. Evolução do custo nivelado das várias tecnologias de geração elétrica entre 2009 e 2017
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1.6. Mas os preços são apenas uma parte da realidade. Os custos reais do sistema são bem piores,
resultando numa dívida tarifária significativa, que não foram repercutidos nos preços!

Fonte: ERSE
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1.7. Porque razão os preços da eletricidade aumentaram muito mais em Portugal do que na média
da União Europeia?
• Apesar da quebra das matérias-primas energéticas, verificada no período em análise e da forte queda dos
custos nivelados das várias tecnologias, com exceção da nuclear (de que não dispomos em Portugal) os
preços da eletricidade para o cliente final doméstico e das PME (99,9 % das empresas nacionais)
aumentaram de um nível abaixo da média europeia em 2008, para um dos preços mais altos da Europa em
2018, com uma progressão em total contraste com o da média europeia.

• A única explicação para este facto foi o cocktail explosivo entre a promoção subsidiada, prematura e massiva
de tecnologias ainda em maturação, conjugada com um mecanismo perverso e ilegal (como tentarei explicar
na segunda parte desta apresentação) que garantia aos incumbentes, sem risco e sem qualquer
contrapartida, as receitas perdidas em tempo de monopólio.
• Este facto, representou uma transferência maciça direta de recursos das economias das famílias e das PME
para o bolso dos acionistas destas empresas.
• Representa uma infração flagrante, continuada, altamente lesiva da economia nacional e do funcionamento
do mercado único, com a complacência e conivência da própria Comissão Europeia – garante da aplicação
do direito europeu – do disposto no artigo 107º do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia.
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1.8. Evolução dos custos da produção em regime especial (PRE)

Fonte: ERSE
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1.9. Evolução das tarifas médias da produção em regime especial (PRE) por tecnologia
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1.10. A criação e evolução geométrica dos CIEG ao longo dos últimos 18 anos

Fonte: ERSE
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1.11. As várias rendas pagas aos produtores: Em relação a um custo médio estimado de aquisição
do CUR para 2018 de 53 €/MWh, temos os seguintes sobrecustos a recuperar nos CIEG

Fonte: ERSE
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1.12. Impacto dos CIEG por componente e por categoria de tensão

Fonte: ERSE
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1.13. Evolução das tarifas de acesso às redes a preços constantes de 2017

Fonte: ERSE
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1.14. Evolução dos pagamentos das rendas dos CMEC e dos CAE em milhares de euros

Fonte: ERSE
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1.15. Resumo da análise económica

• A dificuldade política de repercutir nos preços ao consumidor os custos reais de uma política energética com custos
exponencialmente crescentes, levou governos sucessivos a adotarem défices tarifários anuais, que acumularam uma dívida
tarifária que chegou a atingir cerca de 3% do PIB nacional.
• Mas mesmo retirando essa dívida sobre os consumidores futuros de energia elétrica, a evolução dos preços de energia conduziu
que a média dos preços em Portugal passasse de um valor abaixo da média europeia para um dos valores mais elevados do
conjunto da União (já por si dos mais elevados do Mundo), num contexto de diminuição do custo das matérias primas energéticas
e de diminuição expressiva do custo das tecnologias de geração elétrica.

• A forma como esta situação anómala foi gerida (um mercado sem o sinal dos preços reais não existe) foi passar os enormes
sobrecustos do sistema, deduzindo os défices anuais, para os custos das redes de transporte e distribuição sob a forma de CIEG
(custos de interesse económico geral), com maior incidência na baixa tensão, onde se abastecem as famílias e as PME, criando
uma falsificação do mercado, onerando a competitividade do tecido produtivo onde se encontra o maior emprego e retirando
margem de consumo às famílias.
• Dos elementos que mais contribuíram para esta situação aberrante, foi a criação de rendas aos produtores de eletricidade, quer os
CMEC quer os CAE, que estão em flagrante infração às regras de concorrência do Tratado sobre o funcionamento da União
Europeia, sendo por isso ilegais, e as rendas da PRE, que sendo legais, podem ser consideradas excessivas e pouco adequadas à
situação atual de custos reais, após a diminuição verificada pela maturação tecnológica. De notar que grande parte destas
tecnologias, a eólica e a solar, são intermitentes, e por isso carecem de custos indiretos acrescidos que resultam da necessidade de
ter fontes adicionais de produção, quando as condições naturais não permitem haver produção existindo procura.
• Desta análise podemos concluir que se criou um sistema elétrico altamente ineficiente, de custos galopantes, em que em cima dos
custos crescentes da produção em regime especial (renováveis e cogeração) se pagam aos produtores da produção em regime
ordinário (grandes hídricas, e geração térmica) as receitas perdidas com a introdução desta nova categoria de produtores.
• Esta situação configura um esbulho feito aos consumidores de energia elétrica e à economia em geral, sendo que o caso dos CMEC
e dos CAE, se poderá resolver através dos poderes próprios desta Comissão de Inquérito.
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2.1. O artigo 107º do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia (ex- artigo 87º CE)
• O artigo 107º é claro:
1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que
afetem as trocas comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de
recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a
concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.
…
3. Podem ser considerados compatíveis com o mercado interno:
a) Os auxílios destinados a promover o desenvolvimento económico de regiões em que o nível de vida seja anormalmente baixo
ou em que exista grave situação de subemprego, bem como o desenvolvimento das regiões referidas no artigo 349. o , tendo em
conta a sua situação estrutural, económica e social;
b) Os auxílios destinados a fomentar a realização de um projeto importante de interesse europeu comum, ou a sanar uma
perturbação grave da economia de um Estado-Membro;
c) Os auxílios destinados a facilitar o desenvolvimento de certas atividades ou regiões económicas, quando não alterem as
condições das trocas comerciais de maneira que contrariem o interesse comum;

• Existe, sem qualquer dúvida, uma continuada, flagrante e maciça violação deste artigo no
mercado português de eletricidade. A exceção em que se apoiou a decisão que viabilizou estas
ajudas, o ponto 3.c) do artigo acima mencionado, produz o efeito exatamente contrário ao que
aquele prevê: As ajudas de Estado dificultam o desenvolvimento das atividades económicas e
alteram as condições de trocas comerciais, contrariando o interesse comum.
• Vejamos, nos slides seguintes, como foi possível chegar a esta situação aberrante e quais as
medidas possíveis para as corrigir.
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2.2. Como se criaram os primeiros CAE?
• Os CAE iniciais foram estabelecidos em 1993 e 1994, de modo a permitirem a construção em project financing,
respetivamente, das centrais do Pego, uma central a carvão com 628 MW de potência e a da Tapada do Outeiro, uma
central a gás natural a ciclo combinado com 990 MW de potência. Nessa altura a EDP encontrava-se numa situação
económica e financeira debilitada, e não tinha recursos para poder custear a construção dessas duas centrais, necessárias
para responder à crescente procura de energia pela economia em forte crescimento, sobretudo porque havia que investir
na melhoria da rede de distribuição.
• Com a vaga que se aproximava de liberalização do sector, baseado no que acontecia no Reino Unido e nos Estados Unidos
e nas propostas da Comissão Europeia, o Governo da altura decidiu preparar a privatização e restruturação da EDP, pelos
Decretos-Lei 7/91 de 8 de Janeiro e 131/94 de 19 de Maio, e em 1995 atribuiu CAE à totalidade dos centros
electroprodutores da EDP, pela publicação do Decreto-Lei n.º 182/95 de 27 de Julho. Ora esses acordos de longo prazo
tinham objetivamente o efeito de blindar o mercado Português (qualquer que fosse o seu real objetivo) e dar uma melhor
atratividade económica à EDP Produção (CPPE), na perspetiva da sua futura privatização.
• Na base desta reestruturação estão as Diretivas 96/92/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Dezembro de
1996, mais tarde revogada pela Diretiva 2003/54/CE do Parlamento Europeu e do Concelho, de 26 de Junho de 2003, que
definiram as regras comuns com vista à criação do mercado interno da eletricidade da União Europeia. A transposição
desta última Diretiva comunitária para a legislação nacional foi feita pelo Decreto-Lei n.º 29/2006 de 15 de Fevereiro. Estas
Diretivas, tinham como objetivos os aumentos de eficiência, reduções de preços, padrões de serviços mais elevados e
maior competitividade, ao estabelecer as regras comuns para o mercado interno da eletricidade com a abertura à
concorrência do sector europeu da eletricidade. A transição progressiva de uma situação em que a concorrência se
encontrava limitada anteriormente para uma situação de verdadeira concorrência a nível europeu.
21

2.3. Aplicação do direito da concorrência aos CAE
•

No artigo 3º . ponto 2 da Diretiva 2003/54/CE é relembrada a obrigatoriedade dos Estados-Membros terem plenamente em conta as disposições
pertinentes do Tratado, nomeadamente o artigo 86.º, (atual artigo 106º do TFUE) e que reza o seguinte:
“(1). No que respeita às empresas públicas e às empresas a que concedam direitos especiais ou exclusivos, os Estados-Membros não tomarão nem
manterão qualquer medida contrária ao disposto nos Tratados, designadamente ao disposto nos artigos 18. o e 101. o a 109. o , inclusive.

(2). 2. As empresas encarregadas da gestão de serviços de interesse económico geral ou que tenham a natureza de monopólio fiscal ficam
submetidas ao disposto nos Tratados, designadamente às regras de concorrência, na medida em que a aplicação destas regras não constitua
obstáculo ao cumprimento, de direito ou de facto, da missão particular que lhes foi confiada. O desenvolvimento das trocas comerciais não deve ser
afetado de maneira que contrarie os interesses da União.”
•

Ora o artigo 101º do TFUE é taxativo:

1. São incompatíveis com o mercado interno e proibidos todos os acordos entre empresas, todas as decisões de associações de empresas e todas as
práticas concertadas que sejam susceptíveis de afectar o comércio entre os Estados-Membros e que tenham por objectivo ou efeito impedir,
restringir ou falsear a concorrência no mercado interno, designadamente as que consistam em:
a) Fixar, de forma directa ou indirecta, os preços de compra ou de venda, ou quaisquer outras condições de transacção;

b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou os investimentos;
c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento;
d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência;
e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não
têm ligação com o objecto desses contratos.

2. São nulos os acordos ou decisões proibidas pelo presente artigo.
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2.4. Situação distinta entre os CAE da EDP e os CAE da Turbogás e da Tejo Energia
• Da letra do artigo 101º, depreende-se que os CAE da Turbogás e da Tejo Energia, não tinham como objetivo
falsear a concorrência, mas foram necessários para facilitar a montagem do project finance. Pode-se dizer
que sem eles, provavelmente não teriam sido feitos esses investimentos, e foram estabelecidos em data
anterior à sua construção.
• Já os CAE dados à EDP, a situação é oposta. Aplicaram-se a investimentos já realizados, largamente ou
totalmente amortizados, ocupavam a totalidade do mercado, e tinham por isso o objetivo ou efeito, de
impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno, designadamente fixar, de forma direta, os
preços de compra e de venda, limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou
os investimentos, e repartir os mercados e as fontes de abastecimento; tratou-se objetivamente de uma
operação de blindagem do mercado e criação de uma forte barreira a novos entrantes nesse mercado.

• Especificando, as Centrais Hídricas do Alto Rabagão, Paradela, Venda Nova, Salamonde, Vilarinho das Furnas,
Caniçada, Miranda, Picote, Bemposta, Pocinho, Valeira, Vilar Tabuaço, Régua, Carrapatelo, Cabril, Bouçã,
Castelo de Bode, Pracana e Fratel; e as Centrais Térmicas do Carregado e de Tunes, foram transferidas para a
EDP pelo Decreto-Lei nº 205-G/75 de 16 de Abril, sendo que o pagamento da indeminização respetiva fixado
pelo Despacho Normativo nº 75/88 de 5 de Agosto, foi efetuado em títulos de dívida pública, de acordo com
a Lei 80/77, de 26 de Outubro. Foram, por isso, parar á posse da EDP de forma totalmente amortizada e
gratuita.
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2.5. O processo de liberalização dos mercados da eletricidade
• Durante a década de 1990, quando a maior parte dos mercados nacionais da eletricidade e do gás natural
eram ainda objeto de monopólio, a União Europeia e os Estados-Membros decidiram abrir gradualmente
estes mercados à concorrência, na senda da criação do mercado único europeu, e seguindo as experiências
iniciadas no Reino Unido e nos Estados-Unidos da América no setor da energia.
• O processo de liberalização progressiva dos mercados de eletricidade foi iniciado em 1990 com a Diretiva
90/547/CEE do Conselho, de 29 de Outubro de 1990, que criou a obrigação do acesso de terceiros às redes.
• Em seguida foi adotado a Diretiva 96/92/CE de 19 de Dezembro de 1996 (o chamado Primeiro Pacote da
Energia), a transpor para os ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros até 1998.
• O Segundo Pacote da Energia foi adotado em 2003 com a Diretiva 2003/54/CE do Parlamento Europeu e do
Concelho, de 26 de Junho e devia ser transpostas para o direito nacional pelos Estados-Membros até 2004,
prevendo-se a entrada em vigor de algumas disposições apenas em 2007. Os consumidores industriais e
domésticos eram agora livres de escolher os seus fornecedores de gás e eletricidade a partir de um leque
mais vasto de concorrentes.
• Em abril de 2009, foi adotado um Terceiro Pacote da Energia, com a Diretiva 2009/72/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 13 de julho com vista a prosseguir a liberalização do mercado interno da
eletricidade e do gás, que altera o segundo pacote e proporciona a base para a realização do mercado
interno da energia.
• Com a Diretiva 96/92/CE, que definiu de forma taxativa os princípios da abertura à concorrência do sector
europeu da eletricidade, foi necessário adotar-se uma metodologia que informasse com transparência os
Estados-Membros a forma como a Comissão iria lidar com os vários casos que foram surgindo para a
transição entre uma situação de concorrência limitada, à plena aplicação das regras existentes no Tratado no
setor da energia elétrica.
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2.6. A Metodologia para o cálculo dos custos ociosos. Resumo da decisão da Comissão de 26.7.2001
• Como referido no slide anterior, o objeto da Decisão foi indicar as intenções da Comissão sobre a aplicação
das regras do Tratado em matéria de auxílios estatais relativamente às medidas de auxílio destinadas a
compensar o custo de compromissos suscetíveis de não serem honrados na sequência da Directiva
96/92/CE. Tais compromissos ou garantias são geralmente denominados "custos ociosos" (stranded costs).
Estes compromissos ou garantias de funcionamento podem assumir a forma de contratos de compra ou
venda a longo prazo (CAE)
• A fim de constituir custos ociosos suscetíveis de serem reconhecidos pela Comissão, esses compromissos ou
garantias deverão satisfazer os seguintes critérios, entre outros:
• Não poderem ser honrados na sequência das disposições da Directiva. Para constituir um custo ocioso, um compromisso ou
uma garantia deve por conseguinte tornar-se não económico devido aos efeitos da Directiva 96/92/CE e afectar
sensivelmente a competitividade da empresa em causa.
• Relação de causa e efeito entre a entrada em vigor da Diretiva e a dificuldade das empresas em causa em honrar ou fazer
respeitar esses compromissos ou garantias.
• Os compromissos ou garantias que ligam empresas pertencentes a um mesmo grupo não podem, em princípio, constituir
custos ociosos.
• Os custos amortizados antes da transposição para o direito nacional da Directiva 96/92/CE não podem ser considerados
custos ociosos

• A Comissão exprime, pelo contrário, as maiores reservas no que diz respeito aos auxílios destinados a
compensar custos ociosos que não correspondam aos critérios referidos supra ou sejam susceptíveis de
provocar distorções de concorrência contrárias ao interesse comum quando…o auxílio se destina a manter
no todo ou em parte as receitas anteriores à entrada em vigor da Directiva 96/92/CE, sem tomar
devidamente em conta os custos ociosos elegíveis que poderiam resultar da introdução da concorrência.
• Ora como veremos seguidamente, a Decisão sobre Portugal viola todos estes princípios.
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2.7. A Decisão da Comissão Europeia em 22 de Setembro de 2004 - Auxílio estatal N 161/2004 –
Portugal – Excertos da apreciação
• “As receitas previstas que podem ser obtidas com os ativos no mercado, com base numa matriz de custos projetada, cuja média é 36
euros/MWh. “
• “De acordo com as Autoridades portuguesas, tais compensações consistem apenas numa justa indemnização pelo facto de o Estado
proceder à cessação antecipada dos CAE, que são contratos entre duas partes privadas, o que não poderá ser considerado uma vantagem. A
Comissão considera que uma tal justificação não se aplica a este caso específico, dado que os contratos iniciais, que serão objeto de
cessação, já concedem uma vantagem aos produtores vinculados.”
• “Na verdade, os CAE eximem os produtores vinculados de todos os riscos associados aos investimentos cobertos pelos contratos: dispõem
da garantia de reembolso de todos os seus custos, e de venda de um montante fixo de eletricidade a um preço garantido e durante um
período determinado e muito longo. Este fator de segurança contra todos os riscos, num mercado aliás muito cíclico, é proporcionado sem
qualquer contrapartida. Constitui uma clara vantagem para os produtores que celebraram os CAE. Por conseguinte, a cessação dos CAE e a
concessão de compensações a esse título constitui apenas um modo de alterar a forma como era concedida a vantagem anterior e não um
modo de compensar uma desvantagem. De facto, após a cessação dos CAE, aqueles produtores receberão uma compensação que lhes
permitirá, não obstante a abertura do mercado, manter o seu volume de vendas (deste modo limitando os riscos em que de outro modo
incorreriam) ainda que os centros produtores em questão se venham a revelar ser intrinsecamente menos eficientes que outros centros
produtores que possam ser construídos no futuro por novos concorrentes potenciais.”

• “É importante entender que os CAE não estão, enquanto tal, na origem dos custos ociosos em apreço. Os contratos de aquisição de
eletricidade a longo prazo podem gerar custos ociosos quando constituem um encargo para os produtores de eletricidade. Tal é o caso, por
exemplo, quando os produtores estão vinculados a vender eletricidade a preços demasiado baixos ou a comprar combustível a preços
demasiado altos. No caso em apreço, e em média, os CAE asseguravam que os produtores possam vender a eletricidade a um preço
elevado. Por conseguinte, os CAE não constituíam um encargo, antes sendo um benefício para os produtores. As perdas provocadas pela
cessação dos CAE não podem em si mesmas ser consideradas como custos ociosos. Nos termos do ponto 4.8 da metodologia, os auxílios
para compensação de custos ociosos não devem ter por objetivo a preservação do nível de receitas que era assegurado pela garantia de
funcionamento, mas tão-somente compensar as perdas efetivas que decorram da ineficiência dos investimentos em causa.”
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2.8. A Decisão em 22 de Setembro de 2004 - Auxílio estatal N 161/2004 – Portugal – Constatações
inexplicáveis e incorretas
• “Os CAE constituem a garantia de funcionamento que tornou possível a construção destes centros
electroprodutores.” (Isto é falso para os CAE da EDP)
• Os investimentos envolvidos são muito importantes e dão origem a prejuízos muito elevados. A Comissão
considera que caso estes prejuízos não sejam compensados, tendo em conta a sua dimensão, constituirão
claramente uma ameaça para a viabilidade das empresas em causa. (Isto é manifestamente falso também.
As empresas sempre apresentaram lucros posteriormente, em cima dos quais receberam igualmente as
ajudas de Estado!)
• No ponto 3.12 da metodologia afirma-se que “os custos eventualmente suportados por certas empresas
para além do horizonte indicado no artigo 26º da Directiva 96/92/CE (18 de Fevereiro de 2006) não podem,
em princípio, constituir custos ociosos elegíveis nos termos da presente metodologia”. Contudo, na nota 5
da metodologia afirma-se que “os investimentos não recuperáveis ou não viáveis do ponto de vista
económico, devido à liberalização do mercado interno da eletricidade, podem constituir custos ociosos nos
termos da presente metodologia, mesmo que a sua duração ultrapasse 2006”

• A recuperação daqueles investimentos não é possível nos casos em que os preços da eletricidade se situem
abaixo dos valores originalmente previstos à data da realização dos investimentos, nomeadamente na
medida em que o regime de preços fixos estabelecido pelos CAE não permitiu aos operadores aumentar os
preços praticados durante os primeiros anos de funcionamento com vista a acelerar a recuperação dos
investimentos. (Mais uma vez, é falso para o caso da EDP)
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2.9. O Decreto-Lei 240/2004 de 27 de Dezembro que cria os CMEC
• A transposição da Diretiva 96/92/CE determina o fim dos CAE pelo Decreto-Lei 240/2004 de 27 de Dezembro. Mas é
proposto um mecanismo de compensação financeira que pretende compensar economicamente os pretensos direitos
adquiridos pelos CAE aos seus beneficiários (os CMEC).
• Essa proposta de Decreto-Lei foi adotada no Governo de que fiz parte, enquanto Secretário de Estado da Ciência e da
Inovação, e por coincidência , foi ao primeiro Conselho de Secretários de Estado em que participei. Opus-me com
veemência, argumentando que esse mecanismo iria esvaziar os efeitos benéficos da concorrência para os consumidores e
para um funcionamento mais eficiente do sistema energético, e que na prática, significaria prolongar os efeitos do
monopólio em regime formal de concorrência. No entanto não vetei, por ser o primeiro Conselho em que participava e
não ter a tutela direta sobre essa área.
• Esse mecanismo foi notificado em Abril de 2004 à Comissão Europeia que produziu a Decisão em 22 de Setembro de 2004
- Auxílio estatal N 161/2004 – Portugal, já referida anteriormente. Nessa decisão é recusado liminarmente o direito a uma
compensação pela existência dos CAE:
“A Comissão considera que uma tal justificação não se aplica a este caso específico, dado que os contratos iniciais, que serão objecto de cessação, já
concedem uma vantagem aos produtores vinculados. Na verdade, os CAE eximem os produtores vinculados de todos os riscos associados aos
investimentos cobertos pelos contratos: dispõem da garantia de reembolso de todos os seus custos, e de venda de um montante fixo de
electricidade a um preço garantido e durante um período determinado e muito longo. Este factor de segurança contra todos os riscos, num mercado
aliás muito cíclico, é proporcionado sem qualquer contrapartida. Constitui uma clara vantagem para os produtores que celebraram os CAE. Por
conseguinte, a cessação dos CAE e a concessão de compensações a esse título constitui apenas um modo de alterar a forma como era concedida a
vantagem anterior e não um modo de compensar uma desvantagem.”
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2.10. O Decreto-Lei 199-2007 de 18 de Maio - alteração dos pressupostos do DL 240 -2004

• O Decreto-Lei 199/2007 aumenta o valor de referência de 36 €/MWh constante na decisão da
Comissão que possibilita as ajudas de Estado, e no Decreto-Lei 240/2004, para um valor de
50€/MWh, isto é, um aumento de quase 40% em apenas 3 anos!
• Isto é, até essa data, nunca foram pagos CMEC ou CAE às empresas beneficiárias. O que estava de
acordo com as condições impostas nas condições da Decisão da Comissão, que embora errada ao
permitir compensar prejuízos que nunca se verificaram, e num período que a própria
metodologia considerava já não se compensar qualquer custo ocioso. A partir desta data, passouse a fazer o pagamento destas rendas.

• Convém, mais uma vez, distinguir o caso dos CMEC pagos à EDP, dos CAE pagos à Tejo Energia e á
Turbogás, que não aceitaram a substituição imposta pelo Decreto-Lei 240/2007. Sabiam que iriam
assim perder força jurídica, alterando os contratos iniciais que lhes permitiu os project finance.
• Em ambos os casos as ajudas de Estado pagas infringem o artigo 107º do Tratado, sendo que a
exceção para as justificar é manifestamente inválida, mas enquanto os CAE originais da EDP são
nulos pelo artigo 101º, os CAE originais da Turbogás e da Tejo Energia são válidos.
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2.11. Resumo da análise jurídica
• O artigo 106º do TFUE é totalmente claro sobre a proibição de ajudas de Estado a empresas que falseiem ou ameacem
falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.
• A exceção utilizada para as permitir no caso de Portugal pela decisão da Comissão, é exatamente o oposto do que
acontece no mercado nacional.
• A justificação utilizada para a existência dos CMEC, é refutada na apreciação das ajudas de Estado por parte da Comissão.
Os CAE não dão direito a qualquer compensação pela sua terminação necessária, mas apenas presumidos prejuízos que
nunca aconteceram.
• De qualquer modo, os CAE dados à EDP são nulos, atentos ao disposto no artigo 101º do TFUE.
• Na metodologia publicada pela Comissão para a apreciação de ajudas de Estado a título de custos ociosos, todas as
condições são violadas, desde a existência de prejuízos que pusessem em causa a viabilidade das empresas beneficiárias
das ajudas, pela entrada em vigor da Diretiva 96/92/CE, o fato de que as centrais na base dos CAE estarem já totalmente
amortizadas ou largamente amortizadas, as ajudas serem dadas apenas depois de 2006, quando deveriam terminar nessa
data, e serem fortemente progressivas, em vez de serem regressivas.
• É uma situação que juridicamente brada aos céus, e que não encontra paralelo em nenhum outro sector da economia.
• Essa situação motivou a apresentação de uma denuncia por inobservância do direito comunitário, em que a própria
instituição largamente posta em causa, evita responder especificamente aos pontos e dúvidas levantadas, agindo como
juiz em causa própria.
• Em 2007 aumenta-se o valor de referência usado na Decisão da Comissão sobre as ajudas estatais, e no Decreto-Lei
240/2007, aumentando para um valor muito superior, com a consequência de desencadear e aumentar os valores de
compensação.
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Conclusões
• Tendo sido responsável em várias posições na Comissão Europeia, de algumas das Diretivas que passaram o sector energético de
uma situação de concorrência limitada, para uma situação pretensamente concorrencial, não tenho qualquer dúvida que a
situação vivida em Portugal viola as disposições do direito primário e derivado que regulam o sector.
• Ora chegou-se a esta situação através de vários passos de complexidade crescente técnica e jurídica, em que a própria Comissão
Europeia, detentora de poderes exclusivos em matéria de concorrência, mostrou conivência, ou no mínimo complacência. Pelo
que, apesar da denuncia feita sobre a irregularidade das decisões adotadas e da sua aplicação, não quis assumir a sua
responsabilidade de garante da aplicação do direito comunitário, remetendo-se para uma posição fácil de informar que a
autorização das ajudas de estado fora concedida, e que essas ajudas até tinham sido concedidas abaixo do montante que fora
autorizado.

• Por essa razão, esta questão só poderá ser dirimida pela entidade que tem a responsabilidade de fiscalizar a ação dos várias
instituições comunitárias na interpretação do direito comunitário, o Tribunal de Justiça da União Europeia.
• Os poderes jurisdicionais de que dispõe esta Comissão de Inquérito, dão-lhe autoridade (acrescida por emanar de um Parlamento
de representação democrática) para suscitar e reenvio prejudicial desta questão ao Tribunal de Justiça da União Europeia, de
modo a clarificar definitivamente a legalidade ou ilegalidade das ajudas de estado concedidas a título da CMEC e de CAE.
• No caso das ajudas serem consideradas ilegais, há lugar presumivelmente à sua devolução, o que significa que é eliminada de
imediato a dívida tarifária, que passa a dívida das empresas, e não dos consumidores, passando o mercado a funcionar
regularmente.
• Provavelmente, nesse caso, haverá litigância sobre as condições de venda das participações do Estado, valorizadas pelos CMEC e
CAE, como ativos regulados e pretensamente seguros. Haverá, mais uma vez presumivelmente, duas opções, ou uma solução
intermédia entre as duas:
•
•

O Tribunal considerar que havia obrigação do comprador conhecer o direito aplicável, na due dilligence efectuada, e a compra foi a risco: A
dívida fica na empresa.
O Tribunal considerar que o Estado enganou intencionalmente o comprador: Haverá lugar a devolução de uma parte do valor recebido: A
dívida, que saiu da órbita dos consumidores, passa para a órbita dos contribuintes. Em qualquer do caso há alívio da situação das famílias e
PME, o mercado passa a funcionar de forma transparente, o exercício da regulação simplifica-se significativamente e a competitividade e
atratividade do País para o investimento melhora.
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