Infraestruturas
J de Portugal
Direção de Planeamento Estratégico

Exmo. Senhor
Diretor de Regulação Económica da
Autoridade da Mobilidade e dos Transportes
Eng.° José Cruz
Palácio Coimbra - Rua de Santa Apolónia,
n°53
1100-468 Lisboa

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO DE

1071-CA/2019

2019-03-21

NOSSA REFERÊNCIA

2454991-007

ANTECEDENTE

SAIDA

DATA

2434528-008

n.°

2018-05-07

Assunto: Projeto de Regulamento que estabelece os procedimentos e os critérios de
aplicação do teste de equilíbrio económico
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Na sequência do envio do Projeto de Regulamento que estabelece os procedimentos e os critérios
de aplicação do teste de equilíbrio económico previsto no artigo 11° do Decreto-Lei 124-A/2018 de
31 de dezembro, a IP, após análise cuidada, apresenta as seguintes propostas de alteração;
1.

E
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Artigo 7° - Atendendo a que existe indicação de prazo limite para o envio de
esclarecimentos adicionais (n° 3 do artigo 9°) solicitados ás partes referidas no n° 2 do
artigo 7°, e não obstante o disposto no n° 9 do artigo 56° (“A AMT é competente para
requerer as informações que considere relevantes ao gestor de infraestrutura, aos
candidatos ou a terceiros interessados, devendo essas informações ser prestadas num
prazo que não pode exceder 30 dias úteis, a não ser que, em circunstâncias excecionais,
a AMT acorde e autorize uma prorrogação temporária, que não pode exceder os 15 dias
úteis”), sugere-se a inclusão de um prazo de resposta para a prestação das informações
solicitadas pela AMT no âmbito do último artigo referido;
2. Anexo II - Metodologia - I. Nota metodológica; Na página 16, ponto 4, sugere-se a
alteração da redação para;
tendo em consideração os investimentos na RFN
consagrados no Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030) e/ou outros
planos/programas.”, atendendo a que existem investimentos consagrados em outros
programas e planos de investimento para além dos Programas Nacionais de Investimento;
3. Anexo II - Metodologia - III. Definições e abreviaturas; Na página 18, alínea a) “Custos
Totais” sugere-se retirar “sujeitos a obrigações de serviço público (OSP)”, para que a
definição deste termo seja de maior abrangência e não restrito a custos imputáveis à
prestação de serviços ferroviários sujeitos a OSP, de forma a fazer sentido a utilização
desta sigla em todas seguintes fórmulas apresentadas no Regulamento e que contém
Custos Totais;
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4. Anexo II - Metodologia - IV
a) Todas as formulas referentes a períodos temporais como a constante na pag.21
deverão ser trabalhadas com valores atualizados,
b) Página 25, alínea b) ii) - Transferir o parêntesis final para antes de <0;
c) Na pág. 26 solicita-se esclarecimento se o valor 0,5 se deve à aplicação do
conceito de Ruie-of-half;
d) Página 27, alínea a) - solicita-se esclarecimento quanto ao valor estimado do
tempo, trata-se de um valor que tem em consideração os diversos motivos de
viagem, aos quais habitualmente são atribuídos valores distintos, ou de um valor
médio;
e) Página 27, alínea b) - Necessário corrigir a descrição das variáveis da fórmula
desta alínea que estão repetidas com as da anterior fórmula;
f) Página 28, ii. Racionalidade dos Contribuintes - O título “ii. Racionalidade dos
contribuintes” deve ser corrigido para “/;/. Racionalidade dos contribuintes"
5. Questões de âmbito geral
1. Na análise da avaliação do impacto económico do novo serviço de transporte
ferroviário (Anexo II), qual a ponderação atribuída a cada uma das racionalidades
consideradas, uma vez que não é explícito nenhum mecanismo que permita saber o
peso de cada uma delas;
2. Sugere-se a introdução de um fluxograma com os passos principais da
metodologia e das condições requeridas para avaliação do impacto económico do
novo serviço, incluindo designadamente a identificação dos diferentes “stakeholders”.
3. Neste tipo de exercício, refere-se que um novo serviço ferroviário poderá também
pode afetar serviços rodoviários com contrato de serviço público.
Com os melhores cumprimentos
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O Diretor

l/lário Alves Fernandes

\

DPE 54-2019 PE-CF

Sede
INFRAESTRLITURAS DE PORTUGAL, SA
Praça da Portagem ■ 2809-013 ALMADA • Portugal
T +351 212 879 000 • F +351 212 951 997
ip@infraestrulurasdeportugal.pt ■ www.infraestruturasdeportugal.pt

2/

NIPC 503 933 813
Capital Social 6. 756.510.OOO.OO €

COMBOIOS DE PORTUGAL, E.P.E
Conselho de Administração

Exmo. Senhor
Dr. João Amaral Carvalho
Presidente do Conselho de Administração
Autoridade da Mobilidade e dos Transportes
Palácio Coimbra
Rua de Santa Apolónia, 53
Lisboa

N/Refa; 684336

Data; 09.05.2019

po 2019/000287

ASSUNTO: Projeto de Regulamento do Teste de Equilíbrio Económico.

Exmo. Senhor,
No âmbito do 4° Pacote Ferroviário, vem a Diretiva (UE) 2016/2370, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, que altera a Diretiva
2012/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, que
estabelece um espaço ferroviário europeu único no que respeita à abertura do
mercado nacional de transporte ferroviário de passageiros e à governação da
infraestrutura ferroviária, estabelecer que "com base na experiência das entidades
reguladoras, das autoridades competentes e das empresas ferroviárias, e nas
atividades da rede a que se refere o artigo

57.o,

n.° 1, a Comissão adota, até 16 de

dezembro de 2018, atos de execução que especifiquem o procedimento e os critérios a
seguir para efeitos da aplicação dos nos 1, 2 e 3 do presente artigo, no que respeita
aos serviços nacionais de transporte de passageiros.
A Comissão Europeia, dando cumprimento ao estabelecido, conforme referido supra,
publicou o Regulamento de Execução (UE) 869/2014, de 11 de agosto de 2014,
relativo aos novos serviços de transporte ferroviário de passageiros e o Regulamento
de Execução (UE) 2018/1795, da Comissão, de 20 de novembro de 2018, que
estabelece o procedimento e os critérios de aplicação do teste do equilíbrio económico
previsto no artigo 11.°, da Diretiva 2012/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho
e que revoga o Regulamento de Execução (UE) n° 869/2014, com efeitos a partir de
12 de dezembro de 2020.
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A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, nos termos do n.° 1, do artigo 11.o, do
Decreto-Lei n.° 217/2015,

de 7 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-

-Lei n.o 124-A/2018, de 31 de dezembro, que procede à transposição da Diretiva (UE)
2016/2370, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro, é a entidade
competente pela tomada de decisão relativamente à limitação do direito de acesso e
do direito de embarcar e desembarcar passageiros no âmbito dos serviços de
transporte ferroviário de passageiros, sempre que o mesmo seja suscetível de
comprometer o equilíbrio económico dos contratos de serviço público.
Veio, pois, essa Autoridade, a 26 de março, p.p., promover uma consulta pública
relativa ao Projeto de Regulamento do Teste de Equilíbrio Económico, peça
absolutamente essencial para garantir o regular cumprimento do Contrato de Serviço
Público.
Estando em elaboração o Contrato de Serviço Público a celebrar entre o Estado e a CP,
não poderia esta, pela importância que reveste uma matéria desta natureza, deixar de
participar na consulta pública que V. Exas. promoveram.
Assim, serve a presente para enviar o contributo da CP à consulta pública
suprarreferida, juntando, para tanto, em anexo documento com os comentários que
consideramos relevantes.
Com os melhores cumprimentos,
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O Presidente do Conselho de Administração
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Projeto de Regulamento do Teste de Equilíbrio Económico
- Consulta Pública -

"O articulado e o Anexo I do Projeto de Regulamento acompanham a disciplina jurídica do
diploma de referência, o Regulamento de Execução (UE) 2018/1795, até ao artigo 12.o,
com poucas adaptações.
Fazemos, todavia, notar que o próprio Regulamento da UE não permite que uma empresa
ferroviária que preste serviços no âmbito de um Contrato de Serviço Público (CSP) avalie
com um mínimo de rigor o impacto que um novo serviço por parte de um "candidato" tenha
no equilíbrio do seu CSP, uma vez que o formulário do Anexo I não contempla dados
relevantes para esse efeito, nomeadamente estratégias de fixação de preços, sem que se
justifique o seu sigilo, em termos concorrenciais, visto que o tarifário dos operadores com
CSP são públicos.
Por outro lado, importa alertar para o facto de a atual proposta de CSP a estabelecer entre
0

Estado e a CP, que se encontra em apreciação pelas Tutelas, não compreender a

totalidade da informação subjacente à metodologia de avaliação definida no presente
Regulamento, nomeadamente, no que se refere ao enquadramento financeiro (encargos
financeiros sobre o capital investido) e à avaliação da rentabilidade do contrato.
Propõe-se assim a revisão do articulado da alínea b) do número 2 do artigo 7°,
nomeadamente, dos pontos vii) e viii), de forma a que a disponibilização desta
informação não fique limitada ao âmbito do contrato.
Quanto ao Anexo II deste projeto de Regulamento, que traduz uma interpretação da AMT
de qual deve ser a metodologia utilizada para a determinação dos critérios adotados para
0

teste de equilíbrio económico previsto no artigo 11.° da Diretiva 2012/34/UE e apesar

de estarmos genericamente de acordo com o seu conteúdo, afigura-se-nos dever ser
melhorado tendo em vista a correta aplicação do espírito e letra da legislação comunitária
nesta matéria.
Passamos assim a elencar as reservas e comentários que o Anexo II nos suscita.
Ponto III - Definições
Definição de Custos Fixos: deve incluir os custos com pessoal operacional. Ainda que
concordemos com o exposto no ponto II 1 a), não existe necessariamente uma relação
imediata e direta entre as variações da atividade e do quadro de efetivos que permita
assumir os gastos com pessoal operacional como de natureza variável.
Ponto IV b. i) - Racionalidade dos Investidores
Impacto líquido substancial: deve limitar-se a variação prevista no ponto 4 b) ii) a
uma percentagem do valor das compensações de serviço público.
Tendo presente a proposta de contrato de serviço público em apreciação pelas Tutelas, o
saldo líquido subjacente ao contrato é negativo (reiterando-se que no contrato não se

consideram por exemplo o valor de encargos financeiros). As compensações destinam-se
assim a repor o equilíbrio operacional do contrato, acrescido de um valor de lucro razoável,
que assegurará pelo menos o custo de capital alheio.
Neste contexto, adotando-se o exposto no ponto 4 b) ii) só estaríamos perante um
substancial impacto líquido financeiro negativo quando esse ultrapassasse o valor do lucro
razoável, ignorando-se as implicações dessa situação para a sustentabilidade do contrato
e do atual operador.
Acresce que a avaliação é efetuada por comparação com a compensação financeira da
totalidade dos serviços, o que se afigura completamente desproporcionado caso o novo
serviço tenha uma abrangência limitada.
Note-se ainda que este critério não é consonante com o exposto no ponto 5, visto colocar
em causa a rendibilidade do contrato.
Face ao exposto sugere-se nova formulação:
Substancial impacto líquido financeiro negativo => IF < 0

a

IF > 1% x CSP

Impacto na rendibilidade: deve reduzir-se o limite proposto. Conforme mencionado
anteriormente, o valor de lucro razoável subjacente ao contrato em apreciação destina-se
a assegurar no mínimo o custo de capital alheio. Tendo presente as taxas de rendibilidade
atuais, o limite de 1% indicado surge extremamente penalizador, colocando em causa a
sustentabilidade do operador.
Por outro lado, recorda-se mais uma vez que a avaliação é feita comparativamente com a
rendibilidade da totalidade dos serviços, o que se afigura completamente desproporcionado
caso

0

novo serviço tenha uma abrangência limitada.

Sugere-se assim:
Substancial impacto negativo na rendibilidade => TIRCSP - TIRNSF ^ 0,25 p.p.

a

WACC > TIRNSF
Ponto IV b. ii) - Racionalidade dos Contribuintes
Custo líquido para a autoridade competente: a fórmula indicada no ponto 2 não se
afigura ajustada ao que se pretende avaliar, uma vez que para as situações em que
o saldo seja negativo será errado afirmar que o custo para a autoridade competente é
inferior ao valor das IC iniciais. A alteração do ponto 2 obrigará à reavaliação do texto do
ponto 3.
Por fim, entende-se que, por coerência com o ponto IV b) i), deveria manter-se a expressão
CSP em vez de IC."

De: Gabinete de Apoio ao Presidente
Enviada: 10 de maio de 2019 17:23
Para: Direção Administração de Recursos <dar@amt-autoridade.pt>
Assunto: FW: Projeto de Regulamento AMT - Teste de Equilíbrio Económico
De: Ana Cristina Dourado <cdourado@fertagus.pt>
Enviada: 10 de maio de 2019 16:50
Para: João Fernando do Amaral Carvalho <joao.carvalho@amt-autoridade.pt>
Cc: Gabinete de Apoio ao Presidente <gap@amt-autoridade.pt>
Assunto: Projeto de Regulamento AMT - Teste de Equilíbrio Económico

Exmo. Senhor Presidente,
Relativamente à consulta pública do Projeto de Regulamento AMT – Teste de Equilíbrio Económico, a Fertagus
envia os seus contributos, os quais estão incluídos na minuta e assinalados a track changes.
A Fertagus permanece à disposição da AMT para qualquer colaboração que esta tenha por conveniente.
Com os melhores cumprimentos, e consideração pessoal

CONFIDENCIAL: Esta mensagem destina-se exclusivamente a quem nela conste como destinatário, contém informação
confidencial, encontra-se protegida por segredo profissional e a sua divulgação é proibida por lei. Caso não seja o
destinatário desta mensagem agradecemos que a elimine imediatamente do seu sistema e informe o remetente, via
telefone ou e-mail.
CONFIDENTIAL: This message is intended exclusively for its addressee and contains confidential information, is protected
by professional privilege and its disclosure is prohibited by law. If you are not the addressee of this message please delete
it immediately from your system and inform/notify the sender by telephone or by e-mail.

