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L E I  D O S  SE RV IÇO S  P Ú BL ICO S

A disciplina dos serviços públicos essenciais é de suma relevância para 
a Carta de
Direitos do Consumidor.

E é escassa ainda a reflexão, entre nós, em torno dos seus termos. 

Daí que sejam de saudar as iniciativas que tendam a proporcionar [a to-
dos e cada um] um instrumento de trabalho em vista da efectivação dos 
direitos que aos consumidores se conferem e reconhecem.

O conceito de serviços públicos essenciais não é de fácil recorte.

Como o grafou Ferreira de Almeida, do que se trata é de “Serviços Públi-
cos, Contratos Privados”…

Como o sustentámos em artigo que a lume veio, em primeira mão, no 
n.º 11 da DE JURE, revista da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, Brasil:

“O conceito de serviços de interesse geral na União Europeia é plurifor-
me: aí refulgem as concepções anglo-saxónica, germânica, nórdica, neo-
-latina... que não são, na realidade, coincidentes.

A noção de serviço público é inexistente em alguns dos Es-
tados-membros.
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Porém, como se assevera algures, “há ideias e realidades” muito seme-
lhantes correspondentes a valores comuns a todos os países europeus.

Nos Países Baixos há os “beheer van diensten”; na Itália os “gestione 
di pubblica utilità”; no Reino Unido, as “public utilities”; na Alemanha, a 
“dasein vorsorge”; em França, o “service public”; em Espanha “los servicios 
públicos”; em Portugal, os “serviços públicos”.

O conceito de serviços de interesse geral definido se acha em distin-
tos actos institucionais da União Europeia.

A definição, conquanto não consolidada e susceptível de reparos 
fundados, perfila-se como segue:

• “Os serviços de interesse geral designam as actividades de serviços, 
com fins lucrativos ou não, consideradas de interesse geral pelas auto-
ridades públicas e, por esse motivo, sujeitas a obrigações específicas de 
serviço público.

• Os serviços de interesse económico geral referem-se aos serviços que o 
mercado que os Estados-membros e a União sujeitam a obrigações de 
serviço público em função de critérios de interesse geral, sobretudo de 
serviço universal, em sectores como o das comunicações electrónicas, da 
energia e dos correios”.

As noções não se nos afiguram suficientemente clarificadoras

• Porque, em regra, se contém o definido na definição, o que, a uma outra 
luz, constituiria, em tempos, ao menos entre nós, motivo da rejeição da 
própria noção que não permite a apreensão do conceito que se destina 
a descodificar.

O Comité das Regiões da União Europeia, em um parecer recente, emiti-
do em 23 e 24 de Fevereiro de 2005 e no que tange à distinção entre ser-
viços de interesse geral (SIG) e serviços de interesse económico geral (SIEG) 
requer à Comissão prepare proposta de legislação-quadro susceptível 
de permitir a definição de princípios comuns positivos, v.g.,
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• o dos critérios de distinção dos serviços de interesse geral económicos 
e não económicos,

• os princípios e obrigações gerais dos “serviços de interesse geral”

• os critérios para circunscrição da distinção das trocas comerciais

• o direito de os órgãos do poder local e regional à produção de serviços de 
interesse económico geral e os princípios directores de funcionamento

• os mecanismos de avaliação.

E, noutro passo, sublinha que o Livro Branco não dá uma definição ine-
quívoca dos serviços.

Noutros documentos, há menções a serviços essenciais de interesse 
geral, sem que deles se faça um recorte adequado e decisivo, e menos 
ainda uma distinção clara ante as noções pouco precisas de serviços 
de interesse geral e de interesse económico geral. Nos serviços de in-
teresse geral cabem ainda os serviços culturais, os serviços bancários 
mínimos, os serviços financeiros assentes nos seguros cuja contratação 
é imperativa, vale dizer, obrigatória, ante o carácter de que se revestem, 
o serviço público de radiodifusão e radiotelevisão, para além da rede 
mundial de informação, vulgo, internet.

Pode, sem dúvida, afirmar-se que o próprio conceito será ainda ob-
jecto de aprofundada reflexão e não menos acurada discussão.”

Em instrumentos ulteriores se fez acrescer à noção elementos outros, 
como serviços de interesse geral social, nem sempre esclarecedores 
face ao recorte precedentemente traçado.

Curial seria que os próprios serviços públicos essenciais, entre nós, 
como o sustenta a Prof.ª Adelaide Menezes Leitão, se denominassem, 
sem mais, para obviar a confusões nada respeitáveis, serviços de inte-
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resse geral. Só e tão só. À lei não cumpre, como se não ignora, ensinar, 
antes lhe cabe imperar, mandar, como sói dizer-se.

Seja como for, imperioso se torna aprofundar os termos da vigente lei, 
reenquadrá-la, concatená-la com os diplomas que a sua aplicação recla-
ma, reflectindo sobre o que de todo nos oferece. E o que o acervo juris-
prudencial pôde até então produzir, em concreta aplicação aos concretos 
casos da vida suscitados perante os órgãos convencionais de judicatura, já 
que as decisões dos tribunais arbitrais necessárias são menos acessíveis.

E é isso que o autor tende a fazer nas anotações e comentários com que 
nos brinda.

A Lei dos Serviços Públicos Essenciais constituiu inovação de louvar. E é 
considerada em distintos ordenamentos de Estados-membros da União 
Europeia como modelo a seguir.

Claro que ainda apresenta brechas que de todo cumpriria colmatar, 
como as inerentes à celebração dos contratos, às modificações, como à 
suspensão e interrupção dos fornecimentos, aos modos de extinção das 
relações jurídicas de consumo que lhes subjazem, à jurisdição idónea 
e aos tribunais competentes para obviar ao que decretado vem sendo 
pelo Tribunal de Conflitos em sucessivos pleitos submetidos à sua apre-
ciação, para não referir o mais. Mas com realce, porém, da famigerada 
facturação por estimativa que fere de morte princípios e regras cons-
titucionais, a despeito da cegueira de que tem dado sobejas provas o 
legislador ordinário para acudir aos interesses, nada sustentáveis, dos 
fornecedores que operam no mercado do consumo.

De resto, a sociedade científica em cujo seio nos movemos – a apDC 
(associação portuguesa de Direito do Consumo) – vem reclamando dos 
poderes a introdução de inovações que curial seria se decretassem.
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1 Que os serviços públicos es-
senciais, constitucionalmente 
tutelados, indispensáveis que 
são à subsistência humana, de-
vem merecer dos poderes públi-
cos peculiares cuidados: a água 
é declaradamente um direito 
humano, precedendo delibera-
ção de 28 de Julho de 2010 da 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas, e os mais direitos a bre-
ve trecho se incluirão decerto 
em uma tal categoria.

2 Que se elabore de imediato, 
na ausência de um Código dos 
Contratos de Consumo, uma 
Carta do Consumidor de Ser-
viços Públicos Essenciais, em 
que se condensem princípios 
e regras, a um tempo, comuns, 
vale dizer, aplicáveis uniforme-
mente a todos os contratos, e 
ainda disposições especiais e 
específicas, consoante as espé-
cies contratuais em referência;

CARTA DE 
MATOSINHOS 
(2012)
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3 Que se alargue o âmbito dos 
serviços públicos essenciais de 
molde a considerar, entre ou-
tros, no seu âmbito, os serviços 
de saúde, os de educação, os 
serviços viários (auto-estradas), 
os seguros obrigatórios, os ser-
viços fúnebres… 

4 Que os contratos de base dos 
serviços públicos essenciais 
se celebrem em obediência às 
exigências de forma, precedi-
dos dos requisitos de uma in-
formação rigorosa, adequada 
e na íntegra, o que ora se não 
observa por uma menor inte-
riorização e pelas rotinas dos 
serviços que de tal não têm 
uma conveniente percepção;

5 Que se reforce a ideia de que 
ninguém é obrigado a con-
tratar, mesmo que se trate 
de serviços essenciais, como a 
água, em atenção não só a uma 
interpretação fidedigna do regi-
me em vigor em Portugal, como 
às prescrições da nova Directiva 
Europeia dos Direitos dos Con-
sumidores (2011/83/EU, de 25 
de Outubro, publicada no JOUE 
de 22 de Novembro), maxime 
ao seu artigo 27. 

6 Que na formação dos preços 
dos serviços fornecidos em re-
gime de monopólio de facto se 
arranque de uma contabilidade 
analítica rigorosa, o que, em 
geral, se não observa, para que 
os consumidores não fiquem à 
mercê de interesses que não de 
critérios de rigor que se exigem 
neste particular; e que a concor-
rência funcione deveras como o 
que tal postula;

7 Que às associações representa-
tivas dos consumidores se reco-
nheça o direito de participação 
na convenção dos serviços pú-
blicos essenciais que se não su-
jeitem à concorrência, de molde 
a que se cumpra o que na alínea 
h) do n.º 1 do artigo 18 da LDC 
– Lei de Defesa do Consumidor 
- imperativamente se prescreve, 
e por forma a que os preços se-
jam acessíveis, que não exorbi-
tantes e aleatórios;

8 Que nas comunicações elec-
trónicas se não admita que, 
sempre que as chamadas se 
não completem, as operadoras 
do serviço móvel se locupletem, 
cobrando 0,38 € por um não 
serviço, o que, somado, lhes 
permite milhares de milhões de 
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euros /ano em manifesto em-
pobrecimento global da comu-
nidade com ilícitas vantagens 
para agentes económicos para 
quem a probidade é conceito 
destituído de sentido;

9 Que se exija – em quaisquer 
circunstâncias – que o princí-
pio da boa-fé plasmado no ar-
tigo 3.º da Lei dos Serviços Pú-
blicos Essenciais (artigo 9.º da 
LDC) seja integralmente res-
peitado pelos serviços e pelas 
empresas concessionárias dos 
serviços públicos essenciais, 
o que ora se não observa, em 
flagrante desrespeito pela Car-
ta de Direitos do Consumidor;

10 Que a prescrição de dívidas, ora 
susceptível de invocação, para 
ser eficaz – só e tão só - pelos 
interessados, nos termos do 
artigo 303 do Código Civil, pas-
se a ser suprida de ofício, à se-
melhança do que ocorre com 
a caducidade estabelecida em 
matéria de direitos indisponí-
veis, dada a natureza injuntiva 
dos direitos dos consumidores, 
conforme artigo 13 da LSPE – Lei 
dos Serviços Públicos Essenciais;

11 Que se considere as taxas de 
disponibilidade, as quotas ou 
taxas de serviço, de volume-
tria, de potência contratada e 
outras com denominações do 
mais diverso jaez, como consu-
mos mínimos em fraude à lei, 
vedando-se a sua imposição e 
cobrança, como ora ocorre de 
forma descabelada na gene-
ralidade dos fornecedores de 
água e de outros serviços pú-
blicos essenciais;

12 Que se anule a contribuição 
do audiovisual como mani-
festamente contrária ao prin-
cípio da protecção económica 
dos consumidores;

13 Que - porque preço é o preço 
global em que se incluem to-
dos os impostos, taxas e encar-
gos – se eliminem, nos serviços 
públicos essenciais, quaisquer 
taxas que acresçam ao preço e 
se apresente consequentemen-
te o preço na sua globalidade, 
sem quaisquer artifícios, suges-
tões ou embustes que apenas 
servem para iludir os consumi-
dores e para lograr vantagens 
ilícitas em oposição ao princípio-
-regra da protecção dos interes-
ses económicos do consumidor;
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14 Que se elimine da factura da 
energia eléctrica o conjunto 
de taxas que a oneram e que 
não correspondem estrita-
mente ao fornecimento do 
serviço de que se trata e que 
constitui, de momento, cerca 
de 45% do seu valor global, no 
estrito cumprimento do Pro-
grama do Governo;  

15 Que, de harmonia com o princí-
pio da protecção dos interesses 
económicos, ao consumidor se 
não exija mais que o que houver 
de se exigir, segundo padrões 
de rigor e exigência: “o consu-
midor pagará só o que consome 
na exacta medida do que e em 
que consome”, sem ludíbrios de 
qualquer natureza;

16 Que a eliminação do aluguer 
do contador se não colmate 
com taxas de volumetria ou de 
potência nem com termos fixos 
naturais, como delirantemen-
te e sem grande imaginação 
os operadores cognominam os 
substitutivos dos valores cobra-
dos àquele título…;

17 Que se exija das entidades 
reguladoras uma saudável e 
intransigente equidistância, 

não se admitindo que susten-
tem e subscrevam, ao arrepio 
dos equilíbrios postulados pe-
los direitos dos consumidores, 
as ínvias posições dos regu-
lados, contra as quais se não 
manifestam, permitindo, em 
dadas circunstâncias, toda a 
sorte de atropelos.

18 Que se não admita a cobrança 
de quaisquer taxas pela instala-
ção dos ramais de ligação, que 
a lei proíbe de modo explícito, 
conquanto – em crassa violação 
às regras vigentes – as entida-
des gestoras dos serviços de 
abastecimento de água o impo-
nham impiedosa e ilicitamente 
aos consumidores indefesos;

19 Que se eliminem os períodos 
de fidelização nas comunica-
ções electrónicas porque em 
oposição ao princípio da protec-
ção dos interesses económicos 
do consumidor;

20 Que se elimine a facturação 
por estimativa, seja em que 
serviço for, porque atentatória 
do princípio da protecção dos 
interesses económicos do con-
sumidor, já que permite tanto a 
sobrefacturação como a subfac-
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turação, neste caso com acertos 
que afrontam os equilíbrios dos 
orçamentos domésticos com 
nefastas consequências no quo-
tidiano das famílias;

21 Que se respeite a periodicida-
de da facturação que, por lei, 
é de um mês contra a subver-
siva orientação de determina-
das entidades reguladoras que 
deliberaram pela manutenção 
da emissão bimestral, em ma-
nifesto desrespeito pelas leis 
da República;

22 Que as facturas dos diversos 
serviços se não apresentem 
ininteligíveis, impondo-se a sua 
reestruturação para que o princí-
pio da transparência se imponha 
em plenitude: facturas simples, 
acessíveis, descodificadas…

23 Que se observe escrupulosa-
mente que tanto no serviço fixo 
de telefone, como no móvel, se 
acham vedados quer os servi-
ços de audiotexto quer as cha-
madas de valor acrescentado, 
incorrendo em contra-ordena-
ção os suportes – as operadoras 
de comunicações electrónicas - 
que em tal consintam;

24 Que jurisdição idónea é a ju-
dicial e competentes os tribu-
nais comarcãos para apreciar 
e julgar os feitos emergentes 
do fornecimento de água, que 
não os tribunais administrativos 
e fiscais e, dentre estes, as sec-
ções tributárias, como o quer 
erroneamente o Tribunal de 
Conflitos, como a vários títulos 
se manifestou até então;

25 Que se reforce a ideia de que, 
sempre que accionados pe-
los consumidores, os tribu-
nais arbitrais de conflitos de 
consumo intervirão neces-
sariamente na apreciação e 
julgamento dos feitos, se for 
caso disso, dada a natureza de 
tribunais arbitrais necessários 
que se lhes cometeu por Lei 
6/2011, de 10 de Março;

26 Que os tribunais arbitrais ne-
cessários ampliem – para o 
efeito – a sua “jurisdição” à 
região em que se inserem de 
molde a proporcionar-se aos 
consumidores uma justiça de 
proximidade, que com a inter-
venção supletiva do CNIACC – 
Centro Nacional de Informação 
e Arbitragem de Conflitos de 
Consumo - se não atinge;
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27 Que, em caso de incumprimen-
to das obrigações a que o con-
sumidor se adscreve, os forne-
cedores não possam exercer a 
autodefesa, impondo-se para a 
suspensão do serviço que haja 
uma prévia decisão judicial;

28 Que, tratando-se de contratos 
privados, que não públicos, não 
haja a sujeição à máxima “pague 
primeiro, reclame depois” (“sol-
ve et repete”), que vale para as 
relações jurídico-públicas, que 
não para as privadas, em que 
os contratos de consumo se in-
cluem, por força do n.º 2 do arti-
go 2.º da LDC (com o reforço do 
que dispõe o n.º 8 do artigo 9.º 
da aludida LDC);

29 Que se realce que a quitação 
parcelar é legalmente possível, 
não sendo lícito ao fornecedor 
recusá-la, nos termos da LSPE;

30 Que se destaque que os padrões 
de qualidade são inerentes 
à natureza de qualquer dos 
serviços públicos essenciais, 
cabendo ao consumidor deixar 
de cumprir as obrigações a seu 
cargo se quebras de qualidade 
se registarem, no quadro do 
sinalagma contratual;

31 Que se adopte, sempre que 
haja violações perpetradas 
pelos fornecedores contra os 
consumidores, o mecanismo 
da desconsideração da per-
sonalidade colectiva a fim de 
que os responsáveis possam 
ser sempre individualmente 
penalizados e como forma dis-
suasora de cometimento de 
análogos atropelos por banda 
dos mais operadores.”
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Em tantos dos pontos enunciados na Carta, o Observatório de Direito 
do Consumo / Ordem dos Advogados, a cujos quadros o autor pertence, 
nos secunda, no louvável propósito, aliás, de aparelhar os mais adequa-
dos mandamentos a domínios sensíveis do direito que se imbricam no 
quotidiano de cada um de nós se revestem de suma relevância.

Praza a Deus que a obra encontre no alargado universo a que se dirige a 
receptividade adequada ao seu interesse e actualidade e constitua base 
para um debate consequente, já que os serviços públicos essenciais 
são, afinal, utilidades que entroncam nas necessidades do dia-a-dia ine-
rentes ao bem-estar dos cidadãos, independentemente da sua condição 
económico-social e das vulnerabilidades que os firam, mas com redo-
brado afã em relação aos desvalidos da fortuna que perderiam o seu 
estatuto de cidadania se acaso fossem despojados do acesso a algo de 
elementar como a água, a energia eléctrica, as comunicações que cons-
tituem, nuns casos, direitos humanos e, noutros, produtos basilares 
compagináveis com o estádio civilizacional que a humanidade  alcançou.
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Que o autor se sinta recompensado do esforço que despendeu para ofer-
tar à comunidade jurídica tão interessantes anotações e comentários.

Coimbra, Villa Cortez, Setembro de 2016

Mário Frota
Fundador e presidente da apDC – associação portuguesa de Direito 

do Consumo
Director do CEDC – Centro de Estudos de Direito do Consumo de Coimbra
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O domínio dos serviços essenciais, nomeadamente os serviços públicos 
essenciais é, por natureza, uma área económica e socialmente sensível 
e mutável ao longo dos tempos, acompanhando a evolução social e hu-
mana. Prova disso, é o crescente tipo de serviços que constantemente 
ascendem à condição de essenciais, tal é a essencialidade, ou, se quiser-
mos, fundamentalidade, que adquirem e vão adquirindo ao longo do 
tempo para o Homem e o alarme social que causa nos indivíduos e na 
comunidade qualquer instabilidade que nesse sector se verifique.

Com a evolução económica e social cada vez mais os indivíduos sen-
tem novas necessidades que urge satisfazer e a que os operadores eco-
nómicos estão atentos no intuito de darem resposta e satisfação. Não 
deixa de ser verdade que, por vezes, as necessidades sentidas pelos in-
divíduos são meras aparências de necessidade, já que, na realidade, não 
passam de artificialidades1 criadas pelos operadores económicos, com 
vista a provocar nos consumidores, num processo de incitamento ao 
consumo, a vontade de adquirir, ter, consumir, bens meramente supér-
fluos e que, por isso, de necessidades, em sentido strictum, nada têm. 
Na aldeia global em que vivemos dominada pela Internet e pela inerente 
rapidez de troca de informação e conhecimentos, pelas técnicas agres-
sivas de marketing e publicidade, em que as fronteiras são meras vir-
tualidades, incapazes, por isso, de suster e confinar riscos e danos que 
surgem, prima o dom “alquimista” de tudo converter em necessidade e 
de a todos os bens fazer parecer imprescindíveis, quando, em variadís-

1 A este propósito é esclarecedor DIAS, Augusto Silva, 2001, in Protecção Jurídico Penal de 
Interesses dos Consumidores, Edição policopiada, das “lições” ao curso de pós-graduação em 
direito penal económico e europeu, Faculdade de Direito de Coimbra. Coimbra, pág. 10, 
Também a este propósito MONTE, Mário Ferreira, 1996, in Da Protecção Penal do Consumi-
dor: O problema da (des)criminalização no incitamento ao consumo. Coimbra: Almedina, pág. 
17, quando refere “outras, ainda, são criadas e promovidas artificialmente por meios técni-
cos, em virtude do realce que é conferido à utilidade de certos bens ou serviços”. SILVA, Cal-
vão, 1990, in Responsabilidade Civil do Produtor. Coimbra: Almedina, pág. 35, Apud MONTE, 
Mário Ferreira, 1996, in Da Protecção Penal do Consumidor: O problema da (des)criminalização 
no incitamento ao consumo. Coimbra: Almedina, (n. 8), usa a expressão “criação artificial 
de necessidades”, sendo esta expressão, de acordo com este autor último esta expressão 
“a que melhor explica muitos “exageros” que os consumidores cometem quando perante 
determinados aliciamentos tão apodícticos não resistem à tentação”.
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simas situações, são mais do mesmo, meros sucedâneos de outros já 
existentes no mercado com a mesma capacidade (não raro, melhores 
até) de satisfazer necessidades. 

A sensação que a cada momento sentimos de que tudo se domina e 
de que tudo se pode dispor, apesar de utópica e de não passar de mera 
miragem, é uma realidade que a todos assalta e que a todos facilmen-
te deixa encantados e enfeitiçados, qual canto da sereia. Como refere 
SILVA DIAS2 “a sociedade de consumo não só dá respostas a necessida-
des humanas, mas cria ela própria em larga escala essas necessidades, 
transformando o consumidor de sujeito em objecto manipulável.”

Se antes os indivíduos procuravam sobreviver, hoje, nas sociedades 
modernas, procuram viver e com níveis cada vez mais elevados de quali-
dade. As necessidades de cada indivíduo e da comunidade em geral, que 
em muito se tendem a aproximar ou até a identificar, já não são mais 
as mesmas, surgindo cada vez mais novas necessidades a que urge dar 
resposta e que mais que corresponderem a um desejo de cada indiví-
duo, correspondem a um desejo da própria comunidade. Se antes os 
indivíduos viviam em função de si e da sua família, hoje vivem, também, 
e muito, em função do social.

O alargamento do domínio dos bens e serviços públicos essenciais 
(também ele um domínio, porque não dizê-lo, de novos ricos) e princi-
palmente pela sua importância para o individuo e comunidade determi-
nam a adopção de regulamentação capaz de regular com eficácia esta 
área económica e social, tanto mais que é, como dissemos, um domínio 
que toca de uma forma directa e profunda o indivíduo enquanto pessoa 
física e enquanto ser social.

Deste modo, uma das regras que se impõe neste domínio é a neces-
sidade permanente de assegurar a todos, em pé de igualdade, o acesso 
a todos os bens e serviços essenciais, o que se consegue, entre outras 
formas, com a sujeição desses bens e serviços a preços baixos e com a 
adopção de medidas que os façam chegar a todos.

2 DIAS, Augusto Silva, 2001, in Protecção Jurídico Penal de Interesses dos Consumidores, Edi-
ção policopiada, das “lições” ao curso de pós-graduação em direito penal económico e euro-
peu, Faculdade de Direito de Coimbra. Coimbra.
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Contudo, se por um lado, há que assegurar a todos o acesso a estes 
bens e serviços e a preços que para todos sejam comportáveis, também 
há que ter em conta que para serem prestados a todos de forma igual 
e a todos chegarem com elevados padrões de qualidade, em inúmeras 
situações isso implica a afectação de elevados recursos económicos, no-
meadamente financeiros. 

Não é, pois, qualquer empresa ou grupo de empresas que consegue 
prestar à comunidade, com elevados padrões de qualidade e segurança 
um serviço, por exemplo, de distribuição de água ao domicílio, ou de 
recolha e tratamento de lixo, distribuição postal, fornecimento de luz 
eléctrica ou de serviço telefónico e a preços comportáveis para todos. 
Por este motivo, inúmeros destes bens e serviços são prestados ou pelo 
Estado, que os presta a todos de forma gratuita, ou tendencialmente 
gratuita (financiando a sua prestação à custa dos impostos e taxas que 
cobra), ou por grandes grupos económicos em regime de concessão ad-
ministrativa, compensados, por vezes, pelo Estado em parte dos custos 
que suportam com a prestação de tais bens ou serviços.

Ora, em nosso entender, é aqui, quando estes bens ou serviços são 
fornecidos ou prestados por particulares em regime de concessão, ou 
não, e especialmente quando são fornecidos ou prestados em regime de 
monopólio (que é o que acontece na maioria das vezes) que os problemas 
podem surgir, nomeadamente ao nível da sua qualidade e preços.

É que os privados não têm o sentimento altruísta que existe ou deve 
existir por parte do Estado, buscando, ao contrário disso, incessante-
mente o lucro e sentindo-se constantemente tentados a tudo fazer para 
o maximizar sem olhar a meios, tanto mais que em inúmeras situações 
são grandes grupos económicos agindo em regime de monopólio ou 
oligopólio do lado da oferta e, por isso, sem concorrência que os abrigue 
a baixar ou praticar preços baixos e a elevar os padrões de qualidade. 
Além de que, cada vez mais o Estado entrega nas mãos de privados, em 
regime de concessão, a prestação à comunidade dos serviços essenciais, 
o que potencia cada vez mais os riscos inerentes à entrega aos privados 
da prestação destes bens e serviços.

Por tudo isto, não será errado dizer que a área dos bens e serviços 
essenciais exige uma regulamentação apertada, não só em regime de 
qualidade, mas também em regime de concorrência e preços.
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Não queremos aqui discutir a bondade ou malefício da criação do 
mercado dos serviços públicos essenciais, com a permissão de acesso 
dos privados a esse novo mercado cada vez mais florescente (o que faz 
dos serviços públicos essenciais uma nova oportunidade de negócio), 
tanto mais que, além de estarmos num mercado livre e concorrencial, 
haverá sempre argumentos a favor e argumentos contra tal acesso dos 
privados a este mercados. 

Queremos tão só comentar o regime legal vigente quanto às suas 
previsões e estatuições. 

Contudo, não queremos deixar de alertar para os perigos que exis-
tem para os consumidores ou (como a lei refere) para os utentes, de-
correntes da actuação dos privados neste sector da vida económica, ao 
nível dos preços praticados e, consequentemente, o prejuízo que essa 
actuação possa também causar aos interesses dos consumidores, já 
que, nesta situação, a instabilidade dos preços afectará de igual forma 
quer os interesses do mercado, quer os dos consumidores. 

A estabilidade do mercado e a qualidade dos bens ou serviços neste 
domínio a todos (mercado e consumidores) aproveita, sendo que a sua 
falta a todos prejudica.

Sendo o sector de bens e serviços essenciais, pela sua natureza, um sec-
tor em estrita relação com os indivíduos e dos quais estes em muito depen-
dem, é correcto dizer-se que qualquer instabilidade que nesta área exista 
se repercutirá no indivíduo. Qualquer problema que surja neste sector eco-
nómico, quer ao nível da qualidade, quer ao nível dos preços, quer, ainda, 
ao nível das condições de acesso aos produtos no mercado, reflectir-se-á 
forçosamente na esfera individual e comunitária dos indivíduos.

Se a escassez de alimentos ou a falta de qualidade ou de abastecimen-
to de água, bem como a falta de recolha de lixo, ou a falta ou interrupção 
do serviço de comunicações (nomeadamente telefone e correios), ou, ain-
da, a falta, ou interrupção do serviço de gás, luz eléctrica, causa inúmeros 
transtornos aos indivíduos (que sem eles, como é vulgar dizer-se, já não 
sabem viver), o mesmo se diga se os seus preços não se mantiverem está-
veis e dentro de níveis suportáveis de um modo geral a todos.

O domínio dos bens e serviços essenciais é, pois, aquele em que os 
interesses do consumidor (nomeadamente interesses ligados à saúde, 
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à qualidade dos bens e serviços, ou interesses de ordem económica e 
patrimonial – no que diz respeito aos preços e às condições de acesso 
aos bens) mais facilmente podem ser colocados em cheque e lesados.

Assim, impondo o nosso texto constitucional a protecção dos inte-
resses económicos dos consumidores3, há que ter um regime legal neste 
sector apertado e restritivo, por forma a impedir ou minimizar situações 
de perigo ou dano para os consumidores ou, utentes.

Apesar de estarmos numa economia que assenta no primado do 
mercado livre e concorrencial, tal como a definiu o parecer da então 
Câmara Corporativa n.º 46/VI4, entendo que neste domínio (e na esteira 
do que é dito nesse parecer), se justifica, de iure condendo um regime 
de excepção, quer no que diz respeito aos preços (devendo os preços 
que neste domínio se praticarem estar sujeitos a um regime legal de 
preços máximos ou, no mínimo, de preços declarados ou controlados)5, 
de forma a evitarem-se situações de especulação ilícita de preços6, quer 
no que diz respeito às regras que fixam os padrões de qualidade e de 
acesso à actividade de prestação destes bens e serviços. 

Posto isto, analisemos então o regime legal vivente no domínio dos 
serviços públicos essenciais no nosso ordenamento jurídico.

3 Diz o artigo 60º, n.º 1, da Constituição da Republica Portuguesa: “1. Os consumidores têm 
direito à qualidade dos bens e serviços consumidos, à formação e à informação, à protecção 
da saúde, da segurança e dos seus interesses económicos, bem como à reparação de danos.”

4 Parecer da Câmara Corporativa n.º 46/VI, apud DIAS, Jorge de Figueiredo, 1999, in Sobre 
o crime antieconómico de açambarcamento por recurso de venda. In Direito Penal Económico e 
Europeu : Textos Doutrinários, Vol. II. Coimbra: Coimbra Editora.

5 É evidente que, para que tal fosse possível, primeiro teria que isso acontecer em termos 
de legislação comunitária. 

6 Veja-se a propósito destes preços o que refere DIAS, Jorge de Figueiredo, ANDRADE, Ma-
nuel da Costa, 1999, in Problemas de especulação e sucessão de leis no contexto dos regimes 
de preços controlados e declarados. In Direito Penal Económico e Europeu : Textos Doutrinários, 
Vol. I, Problemas Gerais. Coimbra: Coimbra Editora. Já segundo ao regime de excepção de-
fendido, veja-se em termos históricos, o que defende BORGES, J. Marques. Direito penal 
Económico e Defesa do Consumidor. [S.l.]: Rei dos Livros, pág. 72, relativamente às sanções a 
aplicar no domínio da especulação de preços relativamente a bens essenciais.


