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A. lmputabilidade 2 

in dice 

2. A medida e notificada a Comissao Europeia ("'Comissao") por razces de seguranca juridica. 

I . Ao abrigo do principio da continuidade territorial, o Governo Regional da Madeira ("Governo 
Regional") pretende estabelecer uma linha de ferry entre a Regiao Aut6noma da Madeira ("RAM") 
e Portugal Continental ("linha de ferry Madeira - Continente"). 

Se selecionou a allnea d) supra, indicar as raziies pelas quais o Estado-Membro notificante considera que 
a medida niio constitui um auxilio estatal na acecdo do artigo 107. 0, n. 0 I, do TFUE. Fornecer uma 
apreciaciio exaustiva da medida em funcdo dos quatro criterios seguinles, destacando especia/mente o 
criteria que considera ndo estar preenchido na medida prevista. 

d) ~ Uma medida que ndo constitui um auxilio estatal na acecdo do artigo 107. ~ n. 0 1, do 
TFUE masque e notificada a Comissiio por raziies de seguranca juridica? 

c) 0 Uma notificaciio par procedimento simplificado nos termos do artigo 4. ~ n. 0 2. do 
Regulamento (CE) n. 0 794/2004? Em caso afirmativo, preencher apenas o formulario de 
notificaciio simplificado constante do anexo 11. 

b) 0 Uma notificacdo em conformidade com o artigo 108. 0, n. 0 3, do Tratado sabre o 
Funcionamento da Uniiio Europeia (TFUE)? 

a) 0 Uma notificaciio previa? Em caso afirmativo, podera niio ser necessdrio, nesta Jase. 
preencher todas as secedes do formuldrio. sendo preferive/ determinar com os servicos da 
Comissdo as informacoes que sdo necessarias para uma apreciacdo pre/iminar da medida 
proposta. 

As informaciies constantes do presente formulario dizem respeito a: 
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I Como sera detalhado adiante, ainda que o transporte de mercadorias via ferry apresente - indubitavelmente - 
vantagens face ao transporte de mercadorias atraves de navios porta-contentores, com o intuito de evitar qualquer 
duvida sobre uma alegada distorcao das condicoes de concorrencia, decidiu excluir-se, para efeitos da determinacao do 
montante de compensacao. qualquer compensacao pelo transporte de mercadorias. 
2 Processo C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungsprasidiurn Magdeburg/Nahverkehrsgesellschafl Altmark 
GmbH, para. 87 a 93. 
3 Cornunicacao da Cornissao relativa a aplicacao das regras em rnateria de auxilios estatais da Uniao Europeia a 
compensacao concedida pela prestacao de services de interesse economico geral (2012/C 8/02). 
4 Opiniao do Advogado-Geral Tizzano, Processo C-53/00, Ferring, para. 61. 
5 Os termos "Service Publico" e "Servico de lnteresse Econornico Geral" serao utilizados indistintarnente, ainda que o 
Tratado faca referencia explicita a este ultimo apenas. 

14. Em segundo lugar, os pararnetros com base nos quais sera calculada a cornpensacao devem ser 
previamente estabelecidos de forma objetiva e transparente, a fim de evitar que aquela implique uma 
vantagem econ6mica suscetlvel de favorecer a empresa beneficiaria em relacao a empresas 
concorrentes. Assirn, a cornpensacao por um Estado-Membro dos prejuizos sofridos por uma 
empresa sem que os parametros dessa cornpensacao tenham sido previamente estabelecidos, quando 
se revela a posteriori que a exploracao de determinados services no cumprimento de obrigacoes de 

13. Em primeiro lugar, a empresa beneficiaria deve efetivamente ser incumbida do cumprimento de 
obrigacoes de service publico e essas obrigacoes devem estar claramente definidas. ( ... ) 

12. Contudo, para que num caso concreto ta! compensacao possa escapar a qualificacao de auxilio estatal, 
deve estar reunido um determinado numero de condicoes. 

11. Do acordao Altmark resulta que "na medida em que uma intervencao estatal deva ser considerada 
uma cornpensacao que representa a contrapartida das prestacoes efetuadas pelas empresas 
beneficiarias para cumprir obrigacoes de service publico, de forma que estas empresas nao 
beneficiam, na realidade, de uma vantagem financeira e que, portanto, a referida intervencao nao tern 
por efeito colocar essas empresas numa posicao concorrencial mais favoravel em relacao as empresas 
que lhes fazem concorrencia, essa intervencao nao cai sob a alcada do artigo ( I 07.0, n.? I, do Tratado ). 

I 0. Nos termos e pelos fundamentos seguintes: 

9. Em particular, a medida nao confere uma vantagem - removendo, em born rigor, uma "desvantagern'" 
- decorrente do cumprimento de uma obrigacao de service publico." 

8. A medida estadual ora em analise foi concebida de forma a cumprir os quatro criterios Altmark", 
obedecendo a Cornunicacao Altmark da Cornissao ', a jurisprudencia do Tribunal de Justica e a 
pratica decis6ria da Comissao, 

7. Nao. 

B- A medida notiflcada con/ere uma vantagem as empresas? (Vantagem) 

6. Tendo o financiamento origem no orcamento da RAM, verifica-se, pois, uma transferencia positiva 
de recursos publicos. 

5. 0 montante rnaximo de indemnizacao compensat6ria estabelecido no caderno de encargos reporta- 
se exclusivamente ao prejuizo decorrente do transporte de passageiros.1 

4. 0 Governo Regional atribuira, atraves de um concurso publico internacional, regido pelos principios 
da transparencia e da nao-discrirninacao, um montante de cornpensacao pelo cumprimento de uma 
obrigacao de service publico, claramente definida nos termos abaixo. 

3. Sim. 
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A- A medida notijicada implica uma transferencia de recursos publicos ou e imputavel ao Estado? 
(Imputabllldade) 
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6 Processo C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspriisidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark 
GmbH, para. 87 a 93. 
7 Processo N 62/2005, Contrato de service publico numa linha maritima entre a regiao de Friuli Venezia Giulia e 
Eslovenia e a Croacia. 
8 Processo N 265/2006, Auxilio aos transportes maritirnos-Societa Ustica Lines e Societa N.G.I.. 
9 Processo C 16/2008, Auxilio estatal a North Linke Calmac. 

10 Processo C-533/12 P e C-536/12 P, Corsica Ferries France SAS c. Comissao, Vide tarnbem T-454/13, Societe 
nationale maritime Corse Mediterranee c. Comissao. 

11 Processos SA.32014 SA. 32015 SA.32016(2011/C), Medidas implementadas a favor da Regiao da Sarden ha a favor 
da Saremar. 

12 Comunicacao da Cornissao relativa a aplicacao das regras em rnateria de auxilios estatais da Uniao Europeia a 
compensacao concedida pela prestacao de services de interesse econornico geral ( 2012/C 8/02 ), para. 45. 
13 E.g. Processo C-179/90. Merci convenzionali porto di Genova SpA c. Siderurgica Gabrielli SPA, para. 53. 
14 G. Mandani e J. Rapp, .. Chapter 33-Altmark and the communication" in N. Pesari, K. Van de Casteele, L. Flynn, 
C. Siaterli, EU Competition Law Volume IV State Aid, Book II, Claeys & Casteels, 2" edicao, 2016, p. 1276-1279. 

21. A Comissao detern cornpetencia para intervir apenas em casos de erro manifesto.14 

20. Apresentam caracteristicas especiais em relacao a outras atividades econ6micas.13 

19. SIEG sao definidos em funcao das necessidades dos cidadaos, dos avancos tecnol6gicos e do 
mercado e das opcoes sociais e politicas do Estado-Membro em causa.l" 

18. E jurisprudencia constante do Tribunal de Justica e resulta da pratica decisoria da Cornissao que os 
Estados-Membros gozam de uma ampla discricionariedade na definicao de Services de lnteresse 
Econ6mico Geral (SIEG). 

1.1 - Enquadramento 

I. Altmark 1 - "Entrustment" 

17. A Cornissao teve ja oportunidade de aplicar as regras de Auxilios de Estado a ligacoes ferry, 
nomeadamente nas seguintes situacoes: contrato de service publico numa linha maritima entre a 
regiao de Friuli Venezia Giulia e a Eslovenia e a Croacia"; compensacao do aumento do custo do 
combustive] no ambito de uma obrigacao de service publico numa linha maritima entre a Sicilia e as 
llhas Menores8; subvencoes atribuidas a Ca!Mac e a Northlink relativas a services de transporte 
maritimo na Esc6cia9; cornpensacao paga pelo Estado frances a Societe Nationale Maritime Corse- 
Mediterranee pelo desempenho das obrigacoes de servico publico no periodo 1991-200110; 

cornpensacao paga pela Regiao da Sardenha a Saremar.11 

16. Em quarto lugar, quando a escolha da empresa a encarregar do cumprimento de obrigacoes de service 
publico, num caso concreto, nao seja efetuada atraves de um processo de concurso publico que 
permita selecionar o candidato capaz de fornecer esses services ao menor custo para a coletividade, 
o nivel da cornpensacao necessaria deve ser determinado com base numa analise dos custos que uma 
empresa media, bem gerida e adequadamente equipada em meios de transporte para poder satisfazer 
as exigencias de service publico requeridas, teria suportado para cumprir estas obrigacoes, tendo em 
conta as respetivas receitas assim como um lucro razoavel relativo a execucao destas obrigacoes." .6 

15. Em terceiro lugar, a cornpensacao nao pode ultrapassar o que e necessario para cobrir total ou 
parcialmente os custos ocasionados pelo cumprimento das obrigacoes de service publico, tendo em 
conta as receitas obtidas, assim como um lucro razoavel pela execucao destas obrigacoes. 0 respeito 
dessa condicao e indispensavel para garantir que nao seja concedida a empresa beneficiaria qualquer 
vantagem que falseie ou ameace falsear a concorrencia, reforcando a posicao concorrencial desta 
empresa. 
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service publico nao foi economicamente viavel, constitui uma intervencao financeira abrangida pc1o - 
conceito de auxilio estatal, na acecao do artigo I 07.0, n." I, do Tratado. 
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15 Comunicacao da Comissao relativa a aplicacao das regras em rnateria de auxilios estatais da Uniao Europeia a 
cornpensacao concedida pela prestacao de services de interesse econ6mico geral (2012/C 8/02), para. 52. 
16 Regulamento (CEE) n.? 3577/92 do Conselho relativo a aplicacao do principio da livre prestacao de services aos 
transportes maritimos intemos nos Estados-Membros (cabotagem maritima). 
17 Decisao da Comissao 2001/156/CE relativa ao auxilio estatal concedido pela Espanha ao setor dos transportes 
maritimos, para. 80 a 91. 
18 Processo T-568/08, Corsica Ferries France SAS c. Comissao, para. 54 a 71, posteriormente analisado pelo Tribunal 
de Justica no Processo C-533/12 Pe C-536/12 P, Corsica Ferries France SAS c. Cornissao. 
19 Processo SA.22843 (2012/C), Auxilios de Estado a favor da Societe Nationale Corse Mediterranee e da Compagnie 
Meridionale de Navigation, para. 147. 

27. Ainda no mesmo caso, a Cornissao considerou que em relacao a um service de transporte de 
passageiros, que e caracterizado por epocas baixas e altas ea falha de mercado apenas existe na epoca 
baixa, seria aceitavel que uma obrigacao de service publico cobrisse todo o ano. Para alern de motivos 
de eficiencia e de ordem tecnica que tornavam apropriado que o mesmo operador cumprisse as 
obrigacoes de service publico durante todo o ano, as receitas elevadas nas epocas altas tambem 
permitiam ao fornecer reduzir os precos nas epocas baixas.!? 

26. No processo Corsica Ferries, destacou-se a importiincia do principio da continuidade territorial como 
objetivo legitimo, ao abrigo do qua] seria possivel responder a desvantagens geradas pela 
insularidade, tendo por referencia situacoes em que tal objetivo nao pode ser atingido apenas pela 
acao das forcas do mercado.18 

i. "Na ausencia de cornpensacao, as forcas de mercado nao poderiam proporcionar o nivel 
requerido para garantir a prestacao de services essenciais de transporte maritimo nas condicoes 
adequadas de regularidade, continuidade, capacidade, qualidade e preco durante todo o ano.", 

11. "Nao existe nenhum concorrente significativo que sirva o trafego de passageiros e veiculos nas 
linhas consideradas"; "A Trasmed tern concorrencia no transporte de carga, que nao e abrangido 
pelo contrato de service publico ( ... ) Por outro !ado, convern recordar que durante o processo 
nenhum dos concorrentes potenciais da Trasmed declarou ser capaz de cumprir os criterios 
minimos estabelecidos no contrato celebrado com a Espanha sem necessidade de 
compensacao.". 

111. Um estudo independente, segundo o qual existem "duas principais fontes de custos 
suplementares, que a empresa de transporte nao aceitaria se nao fossem obrigacoes de service 
publico: - a obrigacao de o contratante prestar o service ao longo de todo o ano, durante a 
duracao da concessao das linhas, com as variacoes de service entre epoca alta e baixa 
especificadas no anuncio de concurso, e - a necessidade de substituir, num periodo minima de 
tempo, qualquer ernbarcacao que ja nao possa efetuar o service (nao por questoes de 
manutencao, mas sim na sequencia de avarias, acidentes, etc) ( ... ).". 

25. No processo Transmed, de forma a avaliar de estaria perante um SIEG, a Cornissao teve em devida 
conta, nomeadamente, os seguintes fatores: 17 

24. Dispoe o Artiga 4.0 do Regulamento Cabotagem Maritima16 que a definicao deve determinar as 
seguintes especificacoes: portos a servir, regularidade, continuidade, frequencia, capacidade de 
prestacao do service, tarifas a cobrar e tripulacao dos navios. 

23. No setor maritimo, em particular, a definicao de obrigacoes de service publico encontra-se sujeita a 
regulacao especial. 

22. 0 ato de atribuicao de uma rmssao de service publico deve, pelo menos, indicar, segundo a 
Cornunicacao Altmark da Comissao, "a) A natureza e a duracao das obrigacoes de service publico; 
b) A empresa e, se for caso disso, o territ6rio em causa; c) A natureza dos direitos exclusivos ou 
especiais eventualmente concedidos a empresa pela autoridade em causa; d) Os parametros para o 
calculo da cornpensacao e respetivo controlo e revisao; e e) As medidas destinadas a evitar eventuais 
cornpensacoes excessivas e respetivas modalidades de reembolso.".15 
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10 Cornunicacao C (2004) 43 da Comissiio Europeia - Orientacoes cornunitarias sobre auxilios estatais aos transportes 
maritimos, p.8. 
21 Processos SA.32014 SA.32015SA.32016(2011/C). Medidas implementadas a favor da Regiao da Sarden ha a favor 
da Saremar. 
22 Neste sentido. P. Nicolaides, "Compensation for the Net Extra Costs of Public Service Obligations: Complexity and 
Pitfalls'" (2014) 35 E.C.L.R., Issue 11, 2014. 
23 Para alem da natureza obrigat6ria e universal. Neste sentido G. Mandani e J. Rapp, "Chapter 33 +Altmark and the 
communication" in N. Pesari, K. Van de Casteele, L. Flynn, C. Siaterli, EU Competition Law Volume IV State Aid. 
Book II, Claeys & Casteels, 2" edicao, 2016, p. 1284. 
24 E.g. XI Legislatura Nurnero: 54, I Sessao Legislativa (2015/2016), 12 de janeiro de 2016 (Anexo 12). 
25 Vide http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=ferry-para-madeira e 
http://peticaopublica.com/psign.aspx?pi=P2013N34200 (consultado a 13 de rnarco de 2017). 

35. Serao ainda potenciados os fluxos turisticos, nao apenas com origem no continente portugues, como 
noutros paises europeus que se ligarao ao ponto de embarque no continente por via rodoviaria e/ou 
atraves de outros services ferry, o que tera importantes reflexos no desenvolvimento da Regiao 
Aut6noma da Madeira e na qualidade de vida dos habitantes da Regiao, 

34. Nos termos da "Fundamentacao da Decisao de Contratar" (Anexo 2), "o Governo Regional reconhece 
que a disponibilidade do service de transporte maritimo atraves de navio ferry (para transporte de 
passageiros e carga rodada) e uma necessidade para a populacao, para a industria e para o comercio 
regionais, porquanto, por ser uma altemativa de transporte rapido e eficiente, possibilitando o 
transporte de produtos pereclveis, de e para a Regiao, com um tempo de transito muito menor e 
potenciando a continuidade territorial tao reclamada pela populacao residente, que passara assim a 
dispor de um meio alternativo de transporte, permitindo sair ou chegar a i Iha fazendo-se acompanhar 
da sua viatura. 

33. Destaca-se na Resolucao o "anuncio do desinteresse dos armadores convidados a explorar urna linha 
de transporte maritimo de passageiros entre a Madeira e o Continente", o que "revela a necessidade 
de reequacionar o modelo livre de exploracao dessa linha de transporte, sob pena de um maior 
isolamento da sua populacao face ao resto do territ6rio nacional.". 

32. Publicada a 15 de marco de 2016 em Diario da Republica, a Resolucao da Assembleia Legislativa da 
Regiao Aut6noma da Madeira n.? 8/2016/M reconhece o interesse publico da Linha de Ferry da 
Regiao Aut6noma da Madeira (Anexo l ). 

31. 0 estabelecimento da linha de ferry foi alvo de reuniao plenaria em sede parlarnentar," ao abrigo de 
uma peticao publica." 

1.2.1 - A Resolueao da Assembleia Legislativa da Regiao Autonoma da Madeira n." 8/2016/M e 
a Fundamentacao da Decisao de Contratar 

1.2 - A Linha de Ferry Madeira - Continente 

30. Este ultimo processo consubstancia um exemplo particularmente claro de aplicacao das duas 
caracteristicas fundamentais de um SIEG: 22 a identificacao de um market gap e a definieao correta 
da obrigacao de service publico." 

29. No processo Saremar, a Comissao realcou que, dado que a obrigacao de service publico passava 
precisamente por praticar precos acessiveis, o armador foi deixado com uma margem demasiado 
ampla no que respeita a definicao dos precos a praticar.21 
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28. Quanto a duracao contratual, por exemplo, no processo Cal mace Northl.ink, um periodo de vigencia 

contratual de 6 anos foi tido como razoavel, tendo em conta as orientacoes comunitarias sobre 
auxilios estatais aos transportes maritimos, segundo as quais um contrato de vigencia 
"significativamente mais longa poderao envolver o risco de criar um monop6lio (privado)."." 
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26 E. Duarte. "Estudo de Caso: Naviera Armas", Funchal, ED Consulting, 20 I 0, p. 24. Abaixo apresenta-se informacao 
mais detalhada relativa ao transporte de carga. 0 Anexo 4 consagra dados estatisticos quanto aos movimentos de 
passageiros. 

42. De acordo com inforrnacao fornecida pela Autoridade dos Portos de Sines e do Algarve, a rota 
Portimao - Funchal foi utilizada, em 2009e2010, por mais de 27 000 passageiros I ano e transportou 
mais de 14 000 viaturas I ano. Em 2009, os numeros de carga transportada ultrapassaram as 1200 
toneladas.26 

41. A irnportancia da linha de ferry para os residentes na RAM resulta de dados estatisticos, de diretrizes 
politicas e de peticoes publicas - nos termos abaixo referidos, tendo, inclusive, demonstracoes 
populares de apoio ao service prestado tido lugar aquando da ultirna viagem do armador (Anexo 3). 

40. 0 armador Naviera Armas operou uma linha de ferry (Canarias - Madeira - Portirnao) entre junho 
de 2008 ejaneiro de 2012. 

1.2.2 - A Lin ha de Ferry Canarlas - Madeira - Portimao, 2008-2012 

39. 0 Governo Regional reconhece, ainda, que o ferry entre a Madeira e o Continente portugues e um 
importante instrumento para facilitar o acesso ate ao destino final de pessoas e bens, corno de resto 
foi possivel comprovar, aquando da operacao semanal da Naviera Armas, que decorreu entre junho 
de 2008 e janeiro de 2012, ligando os portos de Canarias, Funchal e Portirnao. ". 

38. A possibilidade de transporte de passageiros e mercadorias em navios ferry, entre a Madeira e o 
Continente portugues, favorece a melhor qualidade de vida dos cidadaos, e o desenvolvimento do 
setor da industria e do cornercio regionais. Concretamente: 

1. As empresas do setor de distribuicao a retalho, cuja logistica de abastecirnento aos 
hipermercados e supermercados na Regiao se suporta em centrais de distribuicao localizadas no 
continente; 

ii. As empresas regionais do setor de distribuicao a retalho que nao possuem centrais de 
distribuicao no continente e que com o service de transporte em ferry para a Madeira podem 
passar a gerir as suas compras com menor recurso a armazens interrnedios; 

iii. As empresas internacionais de todo o tipo de marcas que abastecern corn regularidade as suas 
lojas na Regiao; 

iv. Os grossistas, importadores e exportadores de frutas, came e todo o tipo de produtos frescos 
que necessitam de temperatura controlada ou de frio e para os quais e vital a garantia de entrega 
das mercadorias no dia certo e na hora certa, de forma a cumprir apertados requisitos de 
qualidade; 

v. Os importadores de autornoveis ligeiros e de todo o tipo de viaturas; 
vi. Os residentes na Madeira, na facilidade de deslocacao entre a Regiao e o Continente e o mercado 

turistico, podendo-se fazer transportar com as suas viaturas, utilizando o ferry nurna logica de 
autoestrada maritirna de e para o continente europeu. 

37. Na verdade, a exclusividade do transporte de mercadorias atraves dos navios porta-contentores 
convencionais, para alern de implicar tempos de transito muito superiores e maiores custos, causa 
frequenternente danos e perdas (particularmente no transporte de viaturas), retirando competitividade 
e qualidade ao transporte, num caso quase sem paralelo no espaco europeu (subsiste o caso dos 
Acores), onde praticamente todas as ilhas se encontrarn ligadas ao continente por via de services 
ferry. 

['-'>~ 
f:hltiufl, '\, l () <1...1 l. 

~""'-~ . 
Esta alternativa de transporte maritimo, noque respeifa "as regms ins are ullraperifericas, e de 
particular importancia, pois, para alem da melhoria de eficiencia e qualidade de transporte, permitira 
tambem uma reducao de custos associados ao transporte de mercadorias, resultantes de urna operacao 
simplificada, que dispensa a utilizacao de meios verticais de rnovirnentacao da carga e viaturas, 
possibilitando o ernbarque e desembarque imediato das rnesmas, pelos seus proprios rneios. 

36. 
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27 E. Duarte. "Estudo de Caso: Naviera Armas", Funchal, ED Consulting. 20 I 0, p. 24. 

58. A localizacao geografica dos territ6rios ultraperifericos, marcada pela distancia face as plataformas 
continentais, provoca dificuldades acrescidas nas relacoes comerciais e na mobilidade das pessoas. 

Nola previa quanta ao transporte de mercadorias: ausencia de atribuiciio de compensaciio 

1.2.3 - Contexto Concorrencial e Market Gap 

57. Como referido, ao abrigo do principio da continuidade territorial, o Governo Regional pretende, 
entao, responder a desvantagens geradas pela insularidade, tendo por referencia um service que nao 
pode ser concretizado apenas pela a9ao do mercado. 

56. Com o intuito de assegurar precos acessiveis durante todo o ano, nos termos abaixo descritos, 
definem-se, no caderno de encargos do concurso publico que ira ser lancado, valores rnaximos de 
precos a ser cobrados no ambito da operacao da linha de ferry Madeira - Continente. 

55. Na ausencia de cornpensacao, as forcas de mercado nao podem proporcionar o nivel de receitas 
requerido para garantir a prestacao de services essenciais de transporte maritimo nas condicoes 
adequadas de regularidade, continuidade, capacidade, qualidade e preco durante todo o ano. 

54. A titulo exemplificativo, no anode 2011, 55% do movimento de passageiros concentrou-se nos tres 
meses de verao, sendo que, nos restantes nove meses, a procura foi muito reduzida.27 

53. De facto, a operacao da linha de ferry Canarias - Madeira - Portimao constitui um caso tipico de 
sazonalidade da procura. 

52. A receita com origem nos fretes da carga e nos bilhetes de transporte dos passageiros nao e suficiente 
para cobrir os custos da linha ao longo de todo o ano. 

51. Como ficou comprovado atraves da operacao da Naviera Armas, a dirnensao do mercado nao permite 
a exploracao comercial com lucro duma linha desta natureza, a qua! implica elevados custos de 
exploracao, como sejam: custos de capital (muito elevados em navios ferry); custos de conservacao 
e rnanutencao; custos com tripulacao: seguros; cornbustlvel e encargos portuarios. 

50. A Naviera Armas estima ter incorrido em prejuizos acima dos X milhoes de euros I ano (Anexo X). 

49. Nao obstante a irnportancia da linha, certo e que a Iigacao foi abandonada pelo operador devido a 
falta de rentabilidade econ6mica da operacao. 

48. Como se ira detalhar, atualmente, nenhum destes tipos de procura se encontra abrangido pelos 
services existentes. 

47. 0 ferry permitiu, assim, que os madeirenses se deslocassem em circunstancias equivalentes aquelas 
de outros cidadaos residentes no continente portugues. 

46. Verificou-se, adicionalmente, um conj unto de casos especificos que motivaram a procura pelo ferry, 
por parte de pessoas com fobia de aviao ou que sofrem de outras patologias rnedicas. 

45. Para alem do transporte de maiores volumes de bagagem, cada vez mais restrito no transporte aereo. 

44. Esta solucao permitiu que passageiros se fizessem acompanhar, em viagem, pela sua viatura, mesmo 
em situacoes em que a sua residencia se situava no centro ou norte do continente; 

P,ljtlrl;IJ U• I l'I ! ">ftj 

----~l; .. ~y~ 
43. No que ao transporte de passageiros respeita, o service operado pela Naviera Armas cativou, 

essencialmente, tres tipos de procura: estudantes madeirenses em universidades do continente; 
"professores continentals", a exercer na RAM; turistas madeirenses e turistas estrangeiros. 

A.\,U'l.lUIKA, ~AGC.A. UN_ l.l.1\lllt-4. \.VJl'.11'6.11,.1)1. E 
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28 Estimativas da Populacao Residente, 31 de dezembro de 2015. 
29 http://www.enmadeirense.pt. 
30 http://www.boxlines.pt/uk/empresa.php. 
31 http://www.transinsular.pt/. 
32 Autoridade da Concorrencia, Ccent. 38/20 IO Via Mari ti ma I Box Lines; Autoridade da Concorrencia, Ccent. 24/2015 
Via Maritima I PCI. 
33 Autoridade da Concorrencia, Ccent. 24/2015 Via Maritima I PCI, para. 303. 
34 Autoridade da Concorrencia, Ccent. 24/2015 Via Mari ti ma I PCI, para. I 03. 

Figura 1 - Evoluciio da estrutura de Mercado 
Fonte: Calculos AdC3-1 

• Naviera A.rm.as • Bod.mes • ETE w PCI • Grupo Sousa 

2005 1006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

66. Como se apreende da Figura 1, a rota efetuada pela Naviera Armas ( Can arias - Madeira - Portirnao) 
tin ha logrado posicionar a empresa como uma concorrente efetiva as restantes instaladas no mercado. 

65. A decisao de nao-oposicao da AdC foi, portanto, tomada com base na imposicao de um conj unto de 
compromissos.33 

64. Em 2009, nesta rota encontravam-se ativos cinco operadores independentes: Grupo Sousa, Grupo 
ETE, PC!, Boxlines e Naviera Armas. Atualmente, o transporte de mercadorias depende de dois 
grupos - o Grupo Sousa e o Grupo ETE, tendo a ultima operacao de concentracao, que ocorreu em 
2015, sido considerada suscetivel de redundar em efeitos coordenados e, nessa medida, passive I de 
resultar em entraves significativos a concorrencia, 

63. A Autoridade de Concorrencia Portuguesa (AdC) teve, recentemente, hip6tese de se pronunciar sobre 
o mercado do transporte maritime regular de mercadorias para e da RAM, caracterizando-o como 
sendo altamente concentrado.32 

62. No que aos services regulares de carga diz respeito, existem atualmente 3 ligacoes semanais Lisboa 
(Continente) - Leixoes (Continente) - Canical (Madeira) e vice-versa operadas em navios porta- 
contentores com capacidade comercial para cerca de 400 TEUS pelos seguintes armadores: 1. 
Empresa de Navegacao Madeirense, Lda. (Grupo Sousa)29; 2. Box Lines Navegacao, S.A. (Grupo 
Sousaj'"; 3. Transinsular-Transportes Maritimos Insulares, S.A. (Grupo ETE - Empresa de Trafego 
e Estiva).31 

61. Neste sentido, de acordo com informacao fomecida pela Administracao dos Portos da Regiao 
Aut6noma da Madeira, S.A. (APRAM), Anexo 5, a esmagadora maioria do volume de comercio de 
contentores cheios corresponde a irnportacoes. 

60. 0 bem-estar da populacao insular encontra-se largamente dependente da capacidade de 
abastecimento continuo, principalmente proveniente do Continente. 

59. A RAM localiza-se a cerca de 980 quil6metros (KM) de Portugal Continental, com uma area de 801 
km e 256 424 residentes.28 
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35 E. Duarte. "Estudo de Caso: Naviera Armas", Funchal, ED Consulting. 2010. p. 24. 
36 Comissiio Europeia, "Detailed Implementation Plan", MOVE/B 1/2015-201. Study on the Ten-T Motorways of the 
Sea Horizontal Priority, p. 3 7: "Transport by sea is also vital for South Europe especially for its peripheral. ultra- 
peripheral and archipelagic countries and regions, such as the Aegean and Ionian Archipelago. Azores, Madeira ( ... j". 
37 De acordo com a Direcao Regional de Estatistica. em 2016 foram comercializadas na primeira venda 20.290,6 
toneladas de banana. A maioria da producao madeirense de banana destina-se a exportacao para fora da regiao, com 
destaque para o mercado nacional, tendo em 2016 acrescido aos 85.4%. 
38 Anexo 16. 

79. Ademais, a linha de ferry providenciara solucoes para situacoes imprevistas, tais como a greves de 
estivadores. 

78. 0 transporte de maquinaria pesada ( como sejam transportes especiais de geradores, torres e61 icas e 
outros casos) torna-se muito mais dificil com recurso aos porta-contentores, com custos elevados e 
probabilidade elevada de ocorrencia de avarias. 

77. A realizacao de determinados eventos38, como o "Rally Vinho Madeira", o "Raid Autom6veis 
Anti gos Algarve-Madeira", o "Festival da Luz", a "Extreme Sailing Series" ou espetaculos de circo, 
fica tambem muito condicionada pela dificuldade de transporte de determinadas mercadorias e, muito 
em particular, viaturas nos navios porta-contentores, com limitacoes de espaco e seguros elevados. 

76. Note-se ainda que, adicionalmente, leva a ocorrencia de avarias frequentes sobre a carga, em especial 
nas viaturas que silo transportadas no conves do navio, sujeitas a acao do mar. 

75. Para alern de uma duracao media de 36 horas - o que, como referido, coloca em causa o transporte 
de produtos pereciveis - a rnovirnentacao de mercadorias transportadas e igualmente demorada, 
recorrendo ao uso de gruas e guindastes, exigindo aos portos de escala que possuam as respetivas 
infraestruturas e mao-de-obra. 

74. A pr6pria exportacao da banana madeirense - que, recorde-se, e um produto tipicamente regional, de 
exportacao por excelencia" - poderia tambern ganhar com a existencia desta ligacao. 

73. De resto, apresenta igualmente lirnitacoes de capacidade especialmente quando as aeronaves se 
encontram lotadas com passageiros e respetiva bagagem. 

72. Acresce que o transporte aereo apresenta elevados precos no que respeita ao transporte de carga, 
frequentemente inviabilizando - ou condicionando em larga medida - a exportacao de produtos 
pereciveis como sendo a anona, papaia ou tlores. 

71. Um ferry, a uma velocidade media de 22 n6s, consegue percorrer a mesma distiincia em cerca de 22 
horas. 

70. Produtos pereciveis necessitam de um transit time muito curto, imposslvel de alcancar nos porta- 
contentores que operam a 13-14 n6s, demorando cerca de 36 horas a percorrer a distiincia entre a 
Madeira e o continente. 

69. Efetivamente, o estabelecimento da linha de ferry permitira a concretizacao efetiva de uma 
autoestrada do mar vital para a regiao, respondendo assim aos objetivos do "piano de irnplernentacao 
detalhado para as autoestradas do mar" da Cornissao Europeia.36 

68. Tendo por referencia o transporte de carga atualmente existente, o restabelecimento de uma linha de 
ferry perrnitira o transporte de produtos pereciveis (e.g. frutas, vegetais) e resultara numa melhoria a 
nivel da eficiencia e qualidade do transporte. Tai e particularmente valido para o porto de Portimao, 
possibilitando o transporte de frutas desde o sul do pals, 

A.~,HU«lttA.~A,(iGAl~.\t..(.t_ll,,ltl{A\~11"6.~()l(E. 
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Presume-se que, por exemplo, em 2009, para a Naviera Armas. o transporte de car~inlm 
de ferry tenha representado mais de 2,7 milhoes de euros, ou seja 39% da faturacao, tendo atingido 
uma quota de mercado de 10%.35 

67. 
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39 0 Anexo 6 consagra varias noticias veiculados pelos media. a este respeito, 
40 Decisiio da Comissiio 2001/156/CE relativa ao auxflio estatal concedido pela Espanha ao setor dos transportes 
maritimos, para. 80 a 91 _ 
41 Anexo 7. 
42 E. Duarte, "Estudo do= Caso: Naviera Armas", Funchal, ED Consulting, 2010, p, 24. 
43 Ibid. 

91. Adicionalmente, mais de 50% dos inquiridos consideraram como "motives de viagern" a visita a 
familia ea amigos ou lazer I descanso.43 

90. De um levantamento quantitativo junto dos clientes da Naviera Armas durante o perlodo de operacao 
da linha, ainda que partindo de uma amostra reduzida, conclui-se que sensivelmente 60% dos 
passageiros inquiridos optou por viajar com viatura." 

89. Efetivamente, como espelha a peticao publica apresentada perante a Assembleia da Republica, 
"existern muitos cidadaos que nao podem viajar de aviao por razoes de saude, de natureza fisica ou 
psicol6gica, ficando assim impedidos de se deslocarem entre o Arquipelago da Madeira e o 
Continente, ".41 

88. Em suma, respondera a necessidades de consumidores, que incluem poder optar por viajar com 
viatura; com carga adicional significativa; viajar em grupo; por lazer; ou para quern o transporte aereo 
nao e opcao por fobia. 

87. Como meio complementar ao transporte aereo de passageiros, a linha de ferry oferecera, 
essencialmente, uma solucao para uma procura diferenciada, nos termos supra expostos. 

86. arguipelagos da Madeira e A cores sao a · unica ii has na niao Europeia onde o seus habitantes 
tern como unico e exclusivo meio de transporte para o Continente o aviao. 

Transporte de Passageiros 

85. Nao sendo concedida qualguer tipo de compensaciio no novo operador. relativamente ao tmnsporte 
de carga, em linha com pratica decis6ria da Comissao.40 

84. Pretendendo-se. toda ia, evitar gualguer d(1vida rclativa a alegadas distorcoes das regras de 
concorrencia. note-se gu os parametros definidos relativos ao montante da compen acao pcla 
operacao da linha de ferry a1endem apenas e s6 ao deficit de passageiros da linha: 

83. Ira, assim, fornecer-se um service em condicoes nao providenciadas pelo mercado. 

82. Atualmente, os designados navios ferry Ro-Ro/Pax (Roll-On - Roll-Off/Passageiros) pelas suas 
caracteristicas de grande eficacia, autonomia e fiabilidade sao frequentemente utilizados para rotas 
semelhantes ( e.g, ligacao Hue Iva - Las Palmas). 

81. A introducao da linha ferry, sem dependencia do trabalho dos estivadores e garantindo mais um ponto 
de partida de carga no continente ajuda a melhorar a conectividade marftima da RAM, permitindo 
alternativas em caso de alteracao das condicoes normais de abastecimento da ilha. Dispoe de maior 
autonomia e tlexibilidade. 

80. Tai greve deixou a regiao recentemente com falta de aprovisionamento de bens essenciais como 
carnes e produtos frescos ou medicamentos, colocando em causa o bem-estar da populacao local ea 
atividade econ6mica da regiao." 
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44 K. Rigas, E. Sarnbracos, A. Gatzolici, "Air and sea transport: Competition strategies under normal and economic 
crisis environments", MPRA, 2011; M. Mankowska, "The Concept of Development of Passenger Ferry Services in the 
Nallie Sea Region in terms of the Growing lnterbranch Competition", 2015. 
45 Uma ligacao aerea Lisboa - Faro, tern uma duracao estimada em 45 minutos. Altemativamente, uma ligacao 
rodoviaria Faro - Lisboa tern uma duracao estimada em 2h 30 minutos. 
46 Processo SA.38.441 (2014/N), Reino Unido - Ilhas da Sicilia. 
HA partir de Lisboa (Continente), a TAP Portugal ea EasyJet sao as duas (micas operadoras que oferecem ligacoes 
aereas com a RAM. A partir do Porto (Continente), os voos diretos serao efetuados pela TAP, Transavia, EasyJet e 
SATA. 
48 Anexo 15. Nos termos referidos infra, o Govemo Regional subsidia estudantes e residentes pelas viagens aereas entre 
a ilha e o Continente ate um limite rnaximo de 400 euros. 
49 Anexo 15. 

I 03.Datado de janeiro de 2016. o Relat6rio denominado "Consulta para a Ligacao Maritirna de 
Passageiros e Carga Rodada entre a Madeira e o Continente" resume os aspetos essenciais das 
atividades desenvolvidas por urn grupo de traalho, criado em outubro de 2015, no sentido de 
restabelecer a linha rnaritirna de passageiros e carga rodada entre a Madeira e o Continente (Anexo 
9). 

1.2.4 - Consulta Piiblica e Subsidio de Mobilidade para Residentes e Estudantes 

I 02.De todo o exposto decorre que a implernentacao da linha de ferry, ao abrigo do principio da 
continuidade territorial, pennite, pois, mitigar o carater ultraperiferico da regiao. 

101.Ern torn de resurno, respondendo a uma procura diferenciada, e com o intuito de assegurar precos 
acessiveis durante todo o ano definem-se, no caderno de encargos do concurso publico que ira ser 
lancado, val ores maxi mos de precos a ser cobrados no ambito da operacao da linha de ferry. 

100.Algo que foi recusado pelo Governo Regional, que rejeita beneficiar uma operadora em detrirnento 
de outras ja ativas no mercado aereo e de incorrer em distorcoes das condicoes de concorrencia, 

99. Como tambern pedidos, por parte de uma outra operadora, a Ryanair, de coparticipacao pelo 
transporte de passageiros, com o intuito de operar ligacoes adicionais entre a Madeira e o Continente 
e, dessa forma, incrementar o trafego de passageiros na RAM. 49 

98. Em determinados periodos de elevados incrernentos da procura, os precos das passagens aereas 
Continente - RAM atingem valores superiores a 400 euros, tendo recenternente vindo a publico 
noticias da existencia de urna not6ria falta de concorrencia no rnercado;48 

97. Ademais, note-se que o rnercado nao proporciona ligacoes aereas diretas Funchal - Portimao, 
podendo existir apenas ligacoes aereas entre o sul do pals ea RAM no periodo de Verso (Anexo 8), 
operadas pela TAP Portugal e pela SAT A.47 

96. Para o efeito, entre outros elementos, teve em conta o facto de urna viagem de ferry demorar 
substancialmente mais tempo do que uma viagem de aviao, respondendo assim a diferentes 
necessidades de consurnidores. 

95. Efetivamente, no processo Reino Unido - Ilhas da Sicilia,46 a Cornissao considerou que o transporte 
aereo e services ferry oferecem solucoes de viagem diferentes, que operam em mercados diferentes 
e que nao competem entre eles, masque respondem a diferentes necessidades de consumidores. 

94. Tratam-se de meios alternativos gue operam em diferentes mercados. 

93. Note-se que a duracao prevista de uma viagem via ferry Funchal - Continente e de 22h, ao passo a 
duracao estimada de uma viagem de aviao Funchal - Continente e de I h 45 minutos.45 

92. 
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Estas sao, recorde-se, circunstancias comuns que levam ao estabelecimento de linhas de ferry em 
diferentes regioes da Uniao Europeia ("UE"), como meio complementar ao transporte aereo." 
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50 Anexo 9, p.4. 

117.Dispoe o Artigo 4.0 do Regulamento Cabotagem Maritima que a definicao deve determinar as 
seguintes especificacoes: portos a servir, regularidade, continuidade, frequencia, capacidade de 
prestacao do service, tarifas a cobrar e tripulacao dos navios. 

116.Como mencionado, no setor maritimo, em particular, a definicao de obrigacoes de service publico 
encontra-se sujeita a regulacao especial. 

1.2.5 - A Detini~ao da Obrlgacao de Servieo Publico 

I IS.A sua aplicacao, nos termos propostos, carece ainda de aprovacao atraves de portaria do Governo 
Regional. 

114.Note-se que a aplicacao de um subsidio de mobilidade continua a prever-se, nos termos abaixo 
descritos, sem prejuizo da atribuicao de um montante de cornpensacao pelo cumprimento da 
obrigacao de service publico, atraves do lancamento de um concurso publico internacional. 

113.Dessa forma, dada a existencia de um market gap, o Governo Regional decidiu definir, a luz da 
pratica decis6ria da Comissao e da jurisprudencia dos Tribunais da UE, em termos concretos, uma 
obrigacao de service publico. 

112.Nao se visando, todavia, como ja referido, atribuir qualquer subsidio direto, nenhum considerou a 
operacao economicamente viavel. 

111.Foram auscultados os seguintes armadores: Shipping/Hellenic Seaways, Transportes Maritimos S.A. 
(Grecia); Grandi Navi Veloci (Italia), representada em Portugal pela MSC Cruzeiros; Transinsular, 
Transportes Maritimos lnsulares, S.A. (Portugal); Empresa de Navegacao Madeirense Lda. 
(Portugal); FRS, Fast Realiable Seaways (Alemanha); Matrix, Marine Group (Chipre) e Naviera 
Armas (Espanha), 

11 O.Donde resultou a sugestao da irnplernentacao de um subsidio de mobilidade variavel e percentual. 50 

109.Procurando lograr um melhor enquadramento do modelo de subsidiacao ao passageiro, foi levada a 
cabo uma analise do hist6rico de dados relativos ao ultimo ano completo de operacao da Naviera 
Armas (2011 ), tanto a nivel de passageiros movimentados, como de precos praticados. 

I 08.Atualmente, nos termos definidos pela Portaria n." 260-C/20 I 5, o Governo Regional subsidia 
estudantes e residentes pelas viagens entre a ilha e o Continente quando o custo das viagens aereas 
e superior a 86 euros (residentes) e 65 euros ( estudantes), ate um Ii mite maxi mo de 400 euros. 

I 07. Tai subsidiacao encontra-se ja, genericamente, balizada pelo Decreto-Lei n.? 134/20 IS de 24 de julho, 
que regula igualmente os termos do subsidio de mobilidade ao transporte aereo. 

I 06.Entre outros incentivos - tendo-se equacionado nomeadamente a reducao/isencao de taxas portuarias 
- foi dado especial enfoque a protecao do passageiro residente no arquipelago da Madeira e a 
salvaguarda da sua mobilidade. 

105.Por ocasiao dessa consulta publica, excluiu-se a atribuicao de qualquer subsidio direto ao operador, 
seja para o transporte de carga, seja para o transporte de passageiros. 

foi remetido um 
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51 Anexo 10. 
52 http://www.amt-autoridade.pt/. 
SJ 111 &92 habitantes, Censos, 2011. 
54 No que respeita ao transporte de carga rodada, o porto serve o transporte via ferry entre o Funchal (Madeira) e Porto 
Santo (Acores), No Canical residem menos de 4000 pessoas, estando o Porto do Canical essencialrnente vocacionado 
para a operacao de carga geral (fracionada e contentorizada), de graneis solidos (cereais e cimentos) e pescas. 

O navio deve assegurar o transporte de qualquer tipo de carga rodada, que 
embarque e desembarque com propulsao pr6pria a rolar, seja em cima das suas 
pr6prias rodas ou lagartas, seja em cima de equipamento concebido 
especificamente para o efeito, como e o caso de contentores ou carga geral sobre 
mafis ou trailers associado a um tractor para cada volume de carga, com 
autopropulsao, portanto, sem recurso a quaisquer meios em terra fixos ou 
m6veis. 

Devido as limitacoes operacionais do porto do Funchal, o navio a operar, do tipo 
ferry (transporte de carga rodada e passageiros) devera ter uma velocidade de 
service mfnima de 21 nos, comprimento maxima de 175 metros e calado 
maxima de 6,5 metros, com uma capacidade minima de 300 passageiros e 
arqueacao bruta superior a 12000 TAB de forma a proporcionar estabilidade e 
conforto aos passageiros. 

Especificacoes 
tecnicas 

Localiza-se na capital da Regiao e encontra-se vocacionado, essencialmente, 
para o trafego de cruzeiros, detendo tarnbern um terminal roll-on/roll-off.54 

Por seu turno, o Porto do Funchal detern uma enorme centralidade regional, 
situado a 15 minutos a pe do centro da cidade, onde reside mais de 40% da 
populacao da Regiao. 53 

Ademais, note-se que, como referido, a zona sul do pafs dispoe de ligacao aerea 
direta a Madeira apenas entre junho e setembro. 

Na parte sul do continente, apenas os portos de Setubal e Portimao dispoem, 
presentemente, de rampas roll-on/roll-off que permitam a operacao de um navio 
ferry. A vantagem de Portirnao reside no hinterland, que cobre o sul de Espanha. 
O Porto de Portimao situa-se estrategicamente entre as rotas do Atlantico e do 
Mediterriineo. Oferece o unico terminal de cruzeiros localizado no destino 
Portugues de Ferias por excelencia, o Algarve. 

A escolha do Porto de Portirnao permite assegurar um tempo de transito entre a 
Madeira e o continente portugues mais curto (de modo a tornar a linha 
competitiva), tendo em conta as infraestruturas portuarias existentes. 
A distancia estimada entre os dois portos e de 510 milhas nauticas. 

A duracao da viagem, a centralidade dos portos e o hinterland associado foram 
os criterios que presidiram a ponderacao que resultou na escolha dos dois portos. 

a O service devera operar diretamente entre o porto do Funchal (Madeira) e o 
porto de Portimao (Continente). 

Portos 
escalar 

119.A obrigacao de service publico, nos termos definidos no caderno de encargos (Anexo 11 ), apresenta 
as seguintes caracteristicas: 
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118. Note-se ainda que o regime juridico da cabotagem insular se encontra fixado Decreto-Lei n.? 7/2006 
de 4 de janeiro51, encontrando-se a operacao do ferry sujeita a aprovacao por parte da Autoridade de 
Mobilidade e Transportes Portuguesa52, que, nos termos do Decreto-Lei n.? 78/2014, de 14 de maio, 
tern por missao regular e fiscalizar o setor da mobilidade, incluindo a atividade econ6mica no setor 
dos portos comerciais e transportes maritimos. 
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55 Os precos nao sofrerarn variacao significativa ao longo do tempo de operacao do navio. 

Pela variacao do preco do combustive! acima de X%, a entidade adjudicaria 
podera cobrar uma sobretaxa de cornbustlvel, de acordo com a sezuinte formula: 

Pelo service de reserva e emissao de bilhetes pode ser cobrada uma taxa de, no 
maximo, x. 

A publicitacao das estruturas tarifarias e obrigat6ria e todos os estabelecimentos, 
agentes autorizados e o site da entidade adjudicataria aptos a cornercializacao de 
bilhetes de transporte para a rota procederao a venda dos bilhetes de acordo com 
os valores apresentados pelo proponente no ambito do procedimento de 
contratacao publica e acordados contratualmente. 

Vefculos: 
Viagem Veiculos Classe V/Y (ate 5 metros de comprimentos e 2 metros de 
altura) = 100 EUR 
Motos = 75 EUR 

Criancas: 
0 - 3 anos = gratis 
4 - 11 anos = 50% sobre o valor do adulto 

Adultos: 
Viagem sem cadeira = 52,50 EUR 
Viagem em cadeira "'VIP" = 72,80 EUR 
Viagem em camarote individual interior ( 1 pessoa) = 199,50 EUR 
Viagem em camarote duplo interior (2 pessoas) = 99,80 EUR 
Viagem em camarote quadruplo interior (3 ou 4 pessoas) = 99,80 EUR 
Viagem em camarote individual exterior ( 1 pessoa) = 249,30 EUR 
Viagem em camarote duplo exterior (2 pessoas) = 124,70 EUR 
Viagem em camarote quadruplo exterior (3 ou 4 pessoas) = 124.80 EUR 
Viagem em Suite (2 pessoas) = 324,40 EUR 
Viagem em Suite ( 1 pessoa) = 648,70 EUR 

Procurando garantir precos aceitaveis e o interesse dos services na 6tica dos 
consumidores, tendo em conta a operacao da linha de ferry no periodo 2008- 
201255, fixam-se os seguintes precos rnaxirnos, por pessoa e por trajeto: 

Precos 

As tarifas impostas sao aquelas constantes dos Anexos 13 e 14 praticadas no 
Porto do Funchal e de Portirnao. 

Tari fas 

do Tres anos, com possibilidade de renovacao, em termos a definir, ate um maximo 
de mais 3 anos. 

Duracao 
contrato 

Sabados: saida do Funchal ( 1 Oh30); Domingos: chegada a Portirnao ( 8h30); 
partida de Portirnao ( 12h30): Segundas: chegada ao Funchal ( 1 Oh30). 

Frequencia e Semanal, com duracao de viagem prevista de 22h. 
Horario 

A operacao estara sujeita a disponibilidade de espaco do terminal ferry, em 
articulacao com os outros utilizadores do porto, nomeadamente navios de 
cruzeiro e o ferrv da lizacao inter-ilhas. 

Apresenta uma rampa fixa com largura de 32 m a fundos -6,5 m. 

A operacao no porto do Funchal devera ter em conta a exiguidade de espaco no 
terminal para navios ferry, obrigando a que o transporte dos trailers seja sempre 
acompanhado do respetivo carniao. Nao existe no porto do Funchal espaco para 
parqueamento de trailers ou contentores, nem meios de movimentacao 
horizontal ou vertical da carga. 
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56 De acordo com o Decreto-Lei n." 134/2015 de 24 dejulho "Passageiros residentes" sao "os cidadaos com residencia 
habitual e domicilio fiscal na Regiao Aut6noma da Madeira que reunarn os seguintes requisitos a data da realizacao da 
viagem: i) Os cidadaos de nacionalidade portuguesa ou de outro Estado-Membro da Uniao Europeia au de qualquer 
outro Estado com o qua! Portugal au a Uniiio Europeia tenham celebrado um acordo relativo a livre circulacao de 
pessoas e que residam, ha pelo menos seis meses, na Regiao Aut6noma da Madeira; ii) Os familiares de cidadaos da 
Uniao Europeia, nos termos do artigo 2.0 da Lei 37/2006, de 9 de agosto, que tenham adquirido o direito de residencia 
permanente em territorio portugues e que residam, ha pelo menos seis meses, na Regiao Aut6noma da Madeira; iii) Os 
cidadiios de nacionalidade de qualquer Estado com o qua! Portugal tenha celebrado um acordo relativo ao estatuto geral 
de igualdade de direitos e deveres entre cidadiios portugueses e paises terceiros e que residam, ha pelo menos seis 
meses, na Regiao Aut6noma da Madeira.". "Passageiros residentes equiparados" sao ··i) Os membros do Govemo 
Regional da Madeira ou cidadaos que exercarn funcoes publicas ao service do Govemo Regional da Madeira, ainda 
que residam ha menos de seis meses na Regiao Autonorna da Madeira; ii) Os trabalhadores da Administracao Publica, 
civis ou militares, quando deslocados em cornissao de service, mobilidade intema, cedencia de interesse publico ou ao 
abrigo de outros institutos de mobilidade previstos na lei, na Regiao Autonorna da Madeira, ainda que nesta residam 
ha menos de seis meses; iii) Os trabalhadores nacionais ou de qualquer outro Estado-Membro da Uniao Europeia, do 
Espaco Econ6mico Europeu, ou de qualquer outro pals com o qua! Portugal ou a Uniao Europeia tenha celebrado um 
acordo relativo a livre circulacao de pessoas, au relativo ao estatuto geral de igualdade de direitos e deveres, que se 
encontrem vinculados par um contrato de trabalho, ainda que de duracao inferior a um ano, celebrado com a entidade 
patronal com sede ou estabelecimento na Regiao Aut6noma da Madeira e ao abrigo do qual o local de prestacao de 
trabalho seja na Regiao Autonorna; iv) Os menores de idade que nao tenham residencia habitual na Regiao Autonoma 
da Madeira, desde que um dos progenitores tenha residencia habitual nesta Regiao.". 
57 De acordo com o Decreto-Lei n." 134/2015 de 24 dejulho "Passageiros estudantes" sao "os cidadaos que, a data da 
realizacao da viagem, tenham idade igual ou inferior a 26 anos, e se encontrem numa das seguintes situacoes: 
i) Frequencia efetiva de qualquer nivel do ensino oficial au equivalente na Rcgiao Aut6noma da Madeira, incluindo 
cursos de pos-graduacao, realizacao de mestrados ou doutoramentos, em instituicoes publicas, particulares ou 
cooperativas, com ultirna residencia no continente, na Regiao Autonorna dos Acores, noutro Estado-Membro da Uniao 
Europeia ou em qualquer outro Estado com o qua! Portugal ou a Uniao Europeia tenham celebrado um acordo relativo 
a circulacao de pessoas; ou ii) Frequencia efetiva de qualquer nivel do ensino oficial ou equivalente no continente, na 
Regiao Aut6noma dos Acores, noutro Estado-Membro da Uniao Europeia ou em qualquer outro Estado com o qua! 
Portugal au a Uniao Europeia tenham celebrado um acordo relativo a circulacao de pessoas, incluindo cursos de pos- 
graduacao, realizacao de mestrados ou doutoramentos, em instituicoes publicas, particulares ou cooperativas, com 
ultirna residencia na Regiao Autonorna da Madeira.". 
58 G. Mandani e J. Rapp, "Chapter 33 -Altmark and the communication" in N. Pesari, K. Van de Casteele, L. Flynn, 
C. Siaterli, EU Competition Law Volume IV State Aid, Book Il, Claeys & Casteels, 2" edicao, 2016. p. 1291. 

122.Quando a entidade que cumpre os SIEG e selecionada atraves de um procedimento de contratacao 
publica, os cadernos de encargos especificam frequentemente os parametros de cornpensacao, o que 
e considerado suficiente para preencher o segundo criterio Altmark.58 

121.Recorde-se que o metodo escolhido para a determinacao dos pararnetros e limitado apenas na medida 
em que deve permitir uma verificacao transparente do montante de cornpensacao. 

120.0s pararnetros com base nos quais foi calculado o montante de compensacao rnaxirno, a titulo de 
indemnizacao compensat6ria, foram previamente estabelecidos de forma objetiva e transparente, a 
fim de evitar uma vantagem econ6mica suscetivel de favorecer a empresa beneficiaria em relacao a 
empresas concorrentes. 

II. Altmark 2 - Detini\'.iiO "ex ante" dos Parametros de Compensacao 

No que respeita a residentes56 e estudantes57, ao abrigo do Decreto-Lei n." 
134/2015 de 24 de julho, atraves de portaria a ser aprovada pelo Governo 
Regional, sera aplicado um subsidio de mobilidade variavel e percentual, 
conforme segue: 
Yiagens sem acornodacao: 50% do preco total do bilhete; 
Yiagens com acornodacao: 40% do preco total do bilhete; 
Yiagens sem acornodacao + viatura: 40% do preco total do bilhete; 
Via ens com acornodacao + viatura: 30% do reco total do bilhete. 
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59 Processo N 475/2003, lrlanda - Obrigacao de Service Publico no que respeito a nova capacidade de geracao de 
eletrecidade para fomecimento seguro, para. 47. 
60 Processo C 16/2008, Auxilio estatal a North Linke Calrnac, p. 33. 
61 G. Mandani e J. Rapp, "Chapter 33 -Altmark and the communication" in N. Pesari, K. Van de Casteele, L. Flynn, 
C. Siaterli, EU Competition Law Volume IV State Aid, Book ll, Claeys & Casteels, 2" edicao, 2016. p. 1292 e seguintes. 

129.0 terceiro criteria Altmark coincide em larga rnedida com a verificacao do principio da 
proporcionalidade no ambito da aplicacao do Artiga 106 (2) do Tratado no periodo anterior ao 
acordao Altmark.61 

III. Altmark 3 - Ausencia de Sebrecompensacao 

128.Adicionalmente, determina que "a revisao do valor da indernnizacao fica sujeita ao curnprirnento das 
regras de Auxilios de Estado, sendo, assim, apurado nos termos do Artigo 19 e sujeito a urna 
proibicao de sobrecompensacao, nos terrnos do Artiga 21.". 

127.Dispoe o Artiga 22 que "a introducao de alteracoes ou ajustarnentos das obrigacoes rnodificadas de 
service publico irnpostas a exploracao dos services de transporte concessionados ou dos pr6prios 
rnecanismos de execucao das mesmas, nos terrnos do contrato, podera importar uma revisao do valor 
da indemnizacao.". 

I. "O montante da indernnizacao compensat6ria a receber pela Concessionaria tera em conta a 
especificidade, o grau de risco inerente a prestacao dos services da concessao e o inicio efetivo 
da exploracao da mesma e sera apurado nos termos dos numeros seguintes. 

2. Services de interesse econ6mico geral, para efeitos da determinacao do resultado da 
concessao, sao apenas e s6 aqueles decorrentes do transporte maritimo regular de passageiros 
entre o Porto do Funchal e o Porto de Portimao. 

3. 0 resultado da concessao sera calculado anualmente, deduzindo os proveitos/rendimentos aos 
custos/gastos devidamente justificados e efetivamente suportados. 

4. Proveitos/rendimentos operacionais sao aqueles que decorrem da prestacao dos services de 
interesse econ6mico geral no arnbito da concessao. 

5. Custos/gastos operacionais sao aqueles incorridos corn essa prestacao, englobando os 
custos/gastos variaveis e a parte dos custos/gastos fixos comuns inerente a prestacao daqueles 
services. 

6. Os custos tidos em conta para efeitos da deterrninacao do montante de indernnizacao 
compensat6ria sao apenas e s6 aqueles definidos no Anexo II ao caderno de encargos. 

7. Para o apurarnento do rnontante de cornpensacao ficarn excluidos, nos termos do Anexo II ao 
caderno de encargos, as receitas e custos provenientes do transporte de rnercadorias. 

8. A contabilidade interna da concessionaria devera apresentar, separadamente, os custos e as 
receitas relativos ao service de interesse econ6mico geral e os relativos aos outros services, 
bern corno os pararnetros de afetacao dos custos e receitas. 

9. Os custos relacionados corn atividades fora do arnbito do service de interesse econ6rnico geral 
devem cobrir todos os custos variaveis, urna contribuicao adequada para os custos fixos 
cornuns e uma rernuneracao apropriada dos capitais pr6prios. Estes custos nao sao objeto de 
qualquer cornpensacao.". 

126.Assirn, dispoe o Artigo 19: 

125.0ra, os parametros de definicao do rnontante de compensacao encontram-se definidos no Artiga 19 
do caderno de encargos (Anexo 11 ). 

124.No caso de se procurar acautelar circunstancias imprevistas, os pararnetros que determinam os 
criterios segundo os quais o rnontante da cornpensacao sera ajustado devem ser definidos 
previamente.r'' 
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123.Com efeito, e condicao suficiente estabelecer os detalhes que definern os pararnetros indispensaveis 

ex ante na documentacao de concurso, nao sendo necessario definir o preciso rnontante de 
cornpensacao. 59 
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62 Cornunicacao da Comissiio relativa a aplicacao das regras em materia de auxilios estatais da Uniao Europeia a 
compensacao concedida pela prestacao de services de interesse econ6mico geral (2012/C 8/02), para 61. 
1>3 A taxa de rendibilidade do capital significa a taxa intema de rendibilidade (TIR) que a empresa obtern ao longo da 
vida do projeto, em relacao ao capital por si investido, ou seja, a TIR dos fluxos de caixa decorrentes do contrato. 
64 Processo C 16/2008, Auxilio estatal a NorthLink e Calmac, para. 177 e 287 a 293. 
65 Ibid, para. 300 e seguintes. 

140.A este respeito, "caso o saldo correspondente ao ultimo trimestre de cada perlodo anual da concessao 
seja a favor do Concedente, sera objeto de acerto na indernnizacao compensat6ria no trimestre 

139.0ra, nos termos do Artigo 21, "o pagarnento, pelo Concedente da indernnizacao compensat6ria sera 
efetuado ap6s cada trimestre, sendo que o pagamento relativo ao ultimo trirnestre de cada periodo 
anual da concessao s6 sera disponibilizado ap6s o apuramento do montante exato da indernnizacao 
compensat6ria devida e correspondera a diferenca entre o referido montante e o somat6rio dos 
pagamentos ja efetuados.", 

138.Por igualmente relevante foi tido o dever estabelecido nos terrnos do contrato de service publico, de 
acordo com o qual a operadora se encontrava obrigada a comunicar anualrnente os custos reais 
incorridos com a prestacao das rnissoes de service publico, de forrna a diferenciar os custos do service 
publico do resto das atividades, obtendo-se assim uma "demonstracao dos resultados reals."." 

137.Relevou tambern a existencia de uma clausula contratual de acordo com a qual o operador que 
beneficiasse de apoio publico de outras fontes veria a subvencao seria reduzida em conforrnidade." 

136.No processo Calmac e NorthLink, a Cornissao considerou deterrninante a existencia de um 
procedimento para a revisao do montante da cornpensacao que se baseava em custos reais incorridos. 

135.Nos termos do Artigo 20, pela irnplernentacao dos services de interesse econ6mico geral, acrescera 
ao montante de indernnizacao compensat6ria o pagarnento de urn lucro razoavel a entidade 
adjudicataria, 

134.Dispoe a Cornunicao Altrnark'" que "por lucro razoavel, deve entender-se a taxa de rendibilidade do 
capital63 que seria exigida por uma empresa media ao ponderar a oportunidade de prestar o service 
de interesse econ6mico geral durante a totalidade do periodo de atribuicao, tendo em consideracao o 
nivel de risco. 0 nivel de risco depende do setor em causa, do tipo de service e das caracteristicas do 
mecanismo de cornpensacao. Sempre que possivel, a taxa deve ser determinada tomando como 
referencia a taxa intema de rendibilidade do capital obtida relativamente a contratos de services 
publicos semelhantes, adjudicados em condicoes concorrenciais (por exemplo, contratos adjudicados 
atraves de um concurso). Nos setores em que nao existe qualquer empresa comparavel a empresa 
encarregada da gestao de service de interesse econ6mico geral, pode ser efetuada uma referencia a 
empresas. ''. 

133.Ainda que na area de antitrust a Comissao analise se existem medidas menos restritivas tendo por 
referencia o objetivo prosseguido, em materia de Auxilios de Estado, esta limita-se a avaliar se a 
cornpensacao excede os custos liquidos incorridos no cumprimento da obrigacao de service publico, 
incluindo um lucro razoavel, 

132.Com efeito, a analise de uma eventual sobrecornpensacao deve lirnitar-se a avaliar sea compensacao 
e id6nea a que o cumprimento da obrigacao de service publico seja efetuado em condicoes 
economicamente aceitaveis ou se a medida e manifestamente inapropriada tendo por referencia o 
objetivo que se visa alcancar. 

131.A Cornissao deve respeitar a discricionariedade dos Estados-Membros nao s6 para definir o que sao 
SIEG, como tarnbern os parametros de calculo de cornpensacao e tarnbern as condicoes de aplicacao 
do terceiro criterio Altmark. 

130.Novamente, a este respeito, o escopo de intervencao da Comissao e restrito. 
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66 Cornunicacao da Comissao relativa a aplicacao das regras em materia de auxilios estatais da Uniao Europeia a 
compensacao concedida pela prestacao de servicos de interesse econ6mico geral (2012/C 8/02), para. 66 e seguintes. 
67 Cornunicacao da Comissiio relativa a aplicacao das regras em materia de auxilios estatais da Uniao Europeia a 
cornpensacao concedida pela prestacao de servicos de interesse econ6mico geral (2012/C 8/02), para. 67. 

150.No processo Calmac e NorthLink, a Comissao debrucou-se, em particular, sobre um dos requisitos 
do concurso que determinava a obrigatoriedade de o adjudicatario utilizar determinados navios ja 
existentes para efeitos do cumprimento do cumprimento de SIEG, tendo existido um proponente que 
acabou por se retirar do concurso, alegando que tal condicao impedia a inovacao e flexibilidade nos 
services a prestar. 

149.Quanto a criterios de adjudicacao, segundo a Cornissao, "o 'preco mais baixo ' preenche 
evidentemente o quarto criterio Altmark. A 'proposta economicamente mais vantajosa' pode tarnbern 
ser considerada suficiente, desde que os criterios de adjudicacao, incluindo os criterios ambientais, 
ou sociais, estejam estreitamente relacionados com o objeto do service prestado e permitam que a 
proposta economicamente mais vantajosa corresponda ao valor de mercado. Sempre que ocorram 
essas circunstancias, um mecanismo de recuperacao pode ser adequado para reduzir ao minimo o 
risco de compensacao excessiva numa perspetiva ex ante. A entidade adjudicante nao esta impedida 
de fixar normas qualitativas a respeitar por todos os agentes econornicos ou de tomar em 
consideracao, na sua decisao de adjudicacao, aspetos qualitativos relacionados com as diferentes 
propostas.".67 

148.0s restantes tipos de procedimento apresentam limitacoes, sendo que alguns deles nao sac 
admissiveis. 

147.Logicamente, um concurso publico em que qualquer operador economico interessado possa 
apresentar uma proposta sera, em principio, o tipo de procedimento que suscitara menos 
interrogacoes e controversia, sob um ponto de vista de transparencia. 

146.Na Comunicacao Altmark, a Cornissao providencia detalhes quanto ao procedimento a adotar ea 
criterios de adjudicacao, Os principios que devem enformar a atuacao de autoridades publicas sao o 
da transparencia e minirnizacao de custos no cumprimento das obrigacoes de services publicos." 

145.0 concurso publico devera ser transparente, aberto, regido pelo principio da nao-discriminacao e 
respeitar legislacao europeia e nacional em materia de contratacao publica. 

144.Nao obstante, o recurso a este meio e, inequivocamente, a forma mais transparente, simples e menos 
problernatica de excluir a presenca de auxilio. 

143.Tal resulta igualmente de uma leitura atenta do disposto no Artigo 4.0 do Regulamento Cabotagem 
Maritima, suprarreferido. 

142.A tftulo preliminar, deve reter-se que do acordao Altmark nao decorre a obrigatoriedade de recurso 
a contratacao publica, 

IV.1-Enquadramento 

IV. Altmark 4 - Selecao do Operador 

141.De acordo com a caucao de boa exploracao, nos termos do Artigo 26, "para garantir o exato e pontual 
cumprimento das suas obrigacoes a Concessionaria devera prestar uma caucao, correspondente a 
cinco por cento (5%) do preco contratual.". 
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imediatamente seguinte, salvo no {1ltimo- runestre da concessao em que sera objeto de reembolso, no 
prazo maximo de 30 (trinta) dias da cornunicacao da Direcao-Geral do Tesouroe Financas, podendo 
esta entidade, em caso de incumprimento da Concessionaria, acionar a caucao de boa exploracao.", 
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68 Processo C 16/2008, Auxilio estatal a NorthLink e Calrnac, para. 192. 
69 Processo N 62/2005. Contrato de service publico numa linha maritima entre a regiao de Friuli Venezia Giulia e 
Eslovenia e a Croacia, 
70 Ibid, para. 25. 
71 Ultima alteracao imposta atraves do Decreto-Lei n." 18/2008, de 29 de janeiro. 0 Codigo dos Contratos Publicos 
procede a transposicao das Diretivas n.0' 2004/17/CE e 2004/18/CE, ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de marco, bem como da Diretiva n." 2005/51/CE. da Cornissao, de 7 de seternbro, e ainda da Diretiva n." 2005/75/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de novembro. 

161.Nao se encontrando as quatro condicoes estabelecidas, nos termos do disposto no Artigo 107.0, n.? I 
do Tratado, a medida nao configura um Auxilio de Estado. 

160.A medida estadual cumpre os quatro criterios Altmark, nao concedendo, na verdade, uma vantagem 
a beneficiario algum. 

V. Conclusao 

159.0 quarto criterio Altmark encontra-se, pois, tarnbern ele preenchido. 

158.0ra, nos termos do Artigo 8 do caderno de encargos "o criterio de adjudicacao sera o do mais baixo 
preco, considerando-se que mais baixo preco e o menor valor exigido pela proposta a titulo de 
indemnizacao compensat6ria, para o periodo da Concessao.", 

157.Recorde-se: quanta ao criteria de adjudicacao, de acordo com a Comissao, o "preco mais baixo" 
preenche evidentemente o quarto criterio Altmark. 

156. Trata-se de um concurso intemacional aberto, regido pelos principios da transparencia e da nao- 
discrirninacao. 

155.0 concurso obedecera as regras em rnateria de contratacao publica impostas pelo Decreto-Lei n." 
18/2008, de 29 de janeiro.71 

154.0 Governo Regional tern previsto lancar um concurso publico internacional, obedecendo aos 
principios na nao-discrirninacao e da transparencia, 

IV.2 - Linha de Ferry Madeira - Continente 

153.Como referido, o criterio utilizado pelas autoridades italianas foi o da "proposta economicamente 
mais vantajosa.". 

152.No processo Regiao de Friuli Venezia Giulia e Eslovenia"? as autoridades italianas propunham-se 
celebrar, a partir de um concurso aberto e transparente, um contrato com a empresa que apresentasse 
a proposta economicamente mais vantajosa. Todavia, de acordo com a Cornissao, o quarto criterio 
Altmark nao se encontrava preenchido: "no que diz respeito, em particular, ao quarto criterio, as 
autoridades italianas nao indicaram a Comissao como iriam ser aplicados os criterios de selecao ap6s 
o concurso para que a Cornissao possa concluir que o candidato selecionado sera capaz de fornecer 
esses services ao menor custo para a coletividade.". 70 
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151.A Cornissao concluiu que ernbora se trate de um requisito legltimo, tal nao poderia conduzir a um 

aumento do custo do service, e que, em rigor, nao se poderia excluir que os proponentes fossem livres 
de apresentar solucoes alternativas, se tal pudesse baixar os custos lfquidos globais das obrigacoes 
de services publicos." 
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72 A. Nykiel-Mateo e J. Wiemann. "Chapter 10- Selectivity" in N. Pesari, K. Van de Casteele, L. Flynn, C. Siaterli, 
EU Competition Law Volume IV State Aid, Book I. Claeys & Casteels, 2" edi9iio.2016, p. 268, 274. 
73 Ibid, p. 275. 
74 N. Tosics, N. Gaal. "Public procurement and State aid control - the issue of economic Advantage", Competition 
Newsletter, n. 0 3, 2007 
75 Processos SA.32014 SA. 32015 SA.32016(2011 /C), Med id as implementadas a favor da Rcgiao da Sardenha a favor 
da Sarernar, para. 166. 
76 Processo C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungsprasidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark 
GmbH. 
77 Cornunicacao da Cornissao relativa a aplicacao das regras em rnateria de auxilios estatais da Uniao Europeia a 
compensacao concedida pela prestacao de SIEG, Jomal Oficial C8. 11.01.2012, p. 4-14 (Cornunicacao Altmark); 
Decisao da Cornissao relativa a aplicacao do Artigo I 06.0, n." 2 aos auxilios estatais sob a forma de compensacao de 
service publico concedidos a certas empresas encarregadas da gestao de SIEG, Jomal Oficial L7, l l.01.2012, p. 3-10 
(Decisao Altmark); Cornunicacao da Comissiio "Enquadrarnento da Uniao Europeia aplicavel aos auxilios estatais sob 
a fonna de compensacao de service publico", Joma! Oficial C8, 11.01.2012, p. 15.22 (Enquadramento Altmark); 
Regulamento relativo a aplicacao dos Artigos I 07 .0 e I 08.0 aos auxilios de minim is concedidos a ernpresas que prestam 
SIEG. Joma] Oficial L 114. 26.4.2012, p. 8. 

172.0s dois criterios em causa - distorcao da concorrencia e afetacao do comercio intra-Uniao - nao se 
encontram preenchidos. 

171.Nao. 

D- A medida a/eta a concorrencia no mercado inferno ou ameaca distorcer o comercio 
intra-Uniiio? (Distorciio da Concorrencia e do Comercio Intra-Unido) 

170.Como supra exposto, a medida nao concedera vantagem alguma ao adjudicatario. 

169.Nem no pacote Altmark da Comissao, nem no acordao Altmark do Tribunal de Justica, em momenta 
algum, se faz referencia explicita ao criteria da seletividade, colocando-se a t6nica no criteria da 
"vantagern". 77 

168.Note-se que, em born rigor, o facto de uma empresa ser alvo de tratamento diferenciado, nao resulta 
necessariamente na concessao de uma vantagem para efeitos de aplicacao do Artigo 107.0, n." I do 
Tratado.76 

167.Medidas que, pela sua natureza, sao concedidas a favor de um beneficiario sac consideradas 
seletivas. 75 

166.Na area de Auxilios de Estado, o recurso a concursos publicos competitivos, transparentes, regidos 
pelo principio da nao-discriminacao, tern sido tradicionalmente considerado suficiente para concluir 
pela inexistencia da concessao de Auxilios de Estado ao operador selecionado como resultado do 
procedimento. 74 

165.Naturalmente que a pr6pria natureza da medida, i.e, o recurso a contratacao publica, implica a selecao 
de um prestador de services - nao consubstanciando um caso tipico de aplicacao do "three-step test" 
desenvolvido, essencialmente, a respeito de medidas fiscais. 73 

164.Frequentemente, os Tribunais da UE tern vindo a adotar uma interpretacao tendencialmente mais 
bollstica, nao analisando separadamente o criteria da "seletividade" do criteria da "vantagem", dado 
que ambos se encontram intrinsecamente relacionados. 7~ 

163. Nao concedera, todavia, vantagem alguma ao seu beneficiario. 

162.Sim, a medida e seletiva. 
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78 Processo 730/79, Philip Morris Holland BY c. Comissiio Europeia. S.MedghouL "Chapter 12 - Distortion of trade 
and competition" in N. Pesari, K. Van de Casteele, L. Flynn, C. Siaterli, EU Competition Law Volume IV State Aid, 
Book II, Claeys & Casteels, 2" edicao, 2016, p. 355. 
79 Auxilio estatal SA.33243(2012/NN), Portugal Jomal da Madeira, para. 34. 
80 Processo C-372/97, Republica ltaliana c. Comissao, para. 44; Processo C-66/02, Republica ltaliana c. Cornissao das 
Comunidades Europeias, para. 111. 
81 Processo C-66/02, Republica ltaliana c. Cornissao, paras. 115 e 117. 
82 Recorde-se, a este respeito, que o prestador de services responsavel pela operacao da linha no periodo 2008-2012 (a 
Naviera Armas), se encontra estabelecido em Espanha. 
83 Processos SA.32014 SA.32015 SA.32016 (2011/C), Medidas implementadas a favor da Regiao da Sardenha a favor 
da Sarernar, para. 24 7. 

182.Ao proceder assim, a Cornissao sublinhou efetivamente a importancia do transporte maritimo para 
efeitos das trocas comerciais entre a Sardenha e o resto da Comunidade. Todavia, nao forneceu o 

181.Relativamente a condicao relativa a incidencia a nivel das trocas entre Estados-Membros, a Cornissao 
indicou ( ... ) que os auxilios aos armadores sardos afetam as trocas entre Estados-Membros na medida 
em que o transporte de mercadorias entre estes ea Sardenha se efetua em mais de 90% por mare que 
65% dos transportes turisticos (passageiros com veiculos) entre o continente e a Sardenha sao 
assegurados por companhias de navegacao. 

180.Assume particular importancia, no setor maritimo, o processo Sardegna Lines, no qual entendeu o 
Tribunal de Justica que a decisao da Cornissao nao providenciou "qualquer fundamentacao no que 
respeita a violacao das regras de concorrencia pelo regime de auxilios aos armadores sardos. Com 
efeito, essa fundamentacao nao podia resultar da simples afirmacao de que o auxilio e seletivo e esta 
reservado para o setor dos transportes maritimos na Sardenha. De resto, estes aspetos da referida 
decisao tern menos aver com a condicao de distorcao da concorrencia do que com a condicao de 
especificidade que constitui uma das outras caracteristicas do conceito de Auxilio de Estado ( ... ) 

179.Nao pode, todavia, a Comissao, neste pressuposto, concluir que tal e condicao suficiente para que 
qualquer medida adotada pelos Estados-Membros no ambito do setor maritimo seja suscetlvel de 
distorcer a concorrencia e o cornercio intra-Uniao." 

178.Em suma, atraves da adocao do Regulamento, considerou-se necessario, para a realizacao do mercado 
interno, abolir restricoes e aplicar o principio da livre prestacao de services aos transportes maritimos 
internos nos Estados-membros. 

177.Em linha com o objetivo visado pelo Regulamento, como referido, ira ser lancado um concurso 
publico internacional, aberto e transparente.82 

176.Ademais, no setor maritimo, e verdade que o Regulamento Cabotagem Maritima veio liberalizar a 
prestacao de services na UE. 

175.E tarnbern jurisprudencia assente relativamente a esta condicao que, quando um auxllio concedido 
por um Estado-Membro reforca a posicao de uma empresa em relacao a outras empresas concorrentes 
no cornercio intracomunitario, deve considerar-se que esse auxilio tern repercussoes sabre estas 
ultimas." 

174.Segundo a pratica decis6ria da Cornissao"? e jurisprudencia constante, nao e necessario demonstrar 
que uma medida tern um efeito real sabre as trocas comerciais entre os Estados-Membros e que a 
concorrencia e efetivamente distorcida, mas tao-so examinar se o auxilio e suscetivel de afetar as 
trocas comerciais e de distorcer a concorrencia." 

173. Tipicamente, os conceitos tern vindo a ser alvo de uma interpretacao amp la pela Cornissao e pelos 
Tribunais da UE.78 
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84 Processo C-15/98 e C-105/99, Sardegna Lines c. Comissiio Europeia, para. 64-74. 
85 Processo 2004/114/CE, Medidas de auxilio executadas pelos Paises Baixos a favor dos portos sem fins lucrativos 
para ernbarcacoes de recreio nos Paises Baixos. 
86 Processo SA.38.441 (2014/N), Reino Unido - llhas da Sicilia. 
87 Decisiio da Comissiio relativa a aplicacao do Artigo 106.0, n." 2 aos auxilios estatais sob a forma de cornpensacao de 
servico publico concedidos a certas empresas encarregadas da gestao de SIEG. E certo que a Decisao Altmark nao 
conclui pelo nao preenchimento dos pressupostos do Artigo I 07 .0, n." I do T ratado. 0 relevo dado ao "criterio do 
numero de passageiros" nao pode, todavia, deixar de ser tido em conta para efeitos de analise da afetacao da 
concorrencia e do comercio intra-Uniao. 
88 Processo SA.38.441 (2014/N), Reino Unido - llhas da Sicilia, para. 37. 

194.Porquanto, em linha com o acordao Altmark, como supra explicitado, nao resultara a medida na 
concessao de uma vantagem a beneficiario algum. 

193.Caso assim nao se entenda e sem abdicar, julgando a Cornissao que a medida afeta a concorrencia e 
I ou o comercio entre os Estados-Membros, a intervencao estatal continua, nao obstante, a nao 
configurar um Auxilio de Estado. 

192. Nos termos e pelos fundamentos referidos, similarmente a posicao adotada pela Cornissao no 
processo Reino Unido - llhas da Sicflia88, "o impacto da medida no trafego internacional e 
insignificante (see que se verifica).", 

191. Por ultimo, como supra exposto, a I inha de ferry opera em mercado diferente do trans po rte aereo, 

190.Adicionalmente, o montante de cornpensacao previsto relaciona-se apenas com os prejuizos devidos 
pelo transporte de passageiros. 

189.Assim, a procura estimada no que concerne ao trafego de passageiros da linha de ferry, nao atinge 7 
% do nurnero de passageiros com base no qual a Cornissao isenta Estados-Membros da obrigacao de 
notificacao. 

188.Nos termos do Artigo 3.0, a Comissao isenta de notificacao previa determinados auxilios estatais, sob 
a forma de cornpensacao de service publicos em determinadas categorias. Nos termos do Artigo 2.0 

incluem-se "cornpensacoes pela prestacao de services de interesse econ6mico geral no que se refere 
a ligacoes aereas ou maritimas com ilhas que tenham registado um trafego rnedio anual inferior a 300 
000 passageiros durante os dois exercicios precedentes ao da atribuicao do service de interesse 
econ6mico geral.". 

187.0 numero manifestamente reduzido de passageiros nao podera deixar de ser tido em conta pela 
Comissao, como disso e, alias, evidencia a Decisao Altmark.87 

186.Acresce que, no ultimo ano de operacao da linha, em 2011, foram registados cerca de 20 mil 
passageiros. 

185.0ra, atualmente nao se verifica qualquer tipo de transporte maritimo de passageiros da Madeira para 
o Continente e vice-versa, porquanto, na ausencia de financiamento estatal, como supra descrito, a 
atividade nao e economicamente viavel, 

184.Para o efeito, teve em conta que os investimentos em causa respeitavam a um aeroporto pequeno 
( com um nurnero de passageiros inferior a I 00 000/ano ), que o aeroporto nao se encontrava em 
concorrencia com qualquer outro aeroporto da regiao e que nao competia com a linha de ferry. 

183.Para alem do processo Portos de Recreio nos Paises Baixo85, no processo Reino Unido - llhas da 
Sicilia,86 a pr6pria Cornissao concluiu pela inexistencia de distorcao da concorrencia e do comercio 
entre os Estados-Membros. 
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