OBRIGAÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO

Nos termos do artigo 3.º do Decreto-lei nº 336/98, de 3 de Novembro, com a redação
dada pelo Decreto-lei nº 46/2002, de 2 de Março:
“1 — A APL, S. A., assegurará o exercício das competências necessárias ao regular
funcionamento do porto económica, financeira e patrimonial, de gestão de efetivos
e de exploração portuária e ainda as atividades que lhe sejam complementares,
subsidiárias ou acessórias, no mesmo âmbito e nos mesmos termos que vinham
a ser observados pela Administração do Porto de Lisboa.
2 — No âmbito das atribuições a que se refere o número anterior, são conferidas
à APL, S. A., competências para:
a) Atribuição de usos privativos e definição do respetivo interesse público para
efeitos de concessão, relativamente aos bens do domínio público que lhe está
afeto, bem como à prática de todos os atos respeitantes à execução,
modificação e extinção da licença ou concessão;
b) Licenciamento de atividades portuárias de exercício condicionado e
concessão de serviços públicos portuários, podendo praticar todos os atos
necessários à atribuição, execução, modificação e extinção da licença ou
concessão, nos termos da legislação aplicável;
c) Expropriação por utilidade pública, ocupação de terrenos, implantação de
traçados e exercício de servidões administrativas necessárias à expansão ou
desenvolvimento portuários, nos termos legais;
d) Fixação das taxas a cobrar pela utilização dos portos, dos serviços neles
prestados e pela ocupação de espaços dominiais ou destinados a atividades
comerciais ou industriais;
e) Proteção das suas instalações e do seu pessoal;
f) Uso público dos serviços inerentes à atividade portuária e sua fiscalização.
g) A assunção da responsabilidade em matéria de segurança marítima e
portuária na sua área de jurisdição, definindo as condições de segurança de
funcionamento do porto, em todas as suas vertentes, tendo em atenção a
necessidade de garantir, de forma adequada, a sua exploração comercial. “

A APL concluiu a sua transformação num modelo de autoridade portuária do tipo
Landlord Port graças à concessão a operadores privados da generalidade das
atividades portuárias.
Enquanto a autoridade portuária gere as infraestruturas e exerce as funções
regulatórias e de coordenação, grande parte dos serviços portuários são fornecidos
pelos operadores privados.
A atividade dos inúmeros prestadores de serviços portuários, distribui-se da
seguinte forma:
- Concessões de Serviço Público (movimentação carga e cruzeiros);
- Agências de Navegação;
- Licenças de Uso Privativo;
- Empresas de Estiva;
- Empresas de Acostagem;
- Empresas de Reboque de navios e embarcações;
-

Outros

prestadores

de

serviços,

alguns

dos

quais

em

regime

de

concessão/licenciamento como sejam o fornecimento de água e a recolha de
resíduos.
A cargo da autoridade portuária encontram-se as seguintes atividades:
-

Exploração direta das docas de recreio (atividades de náutica de recreio
e marítimo-turística) – Alcântara, Santo Amaro, Belém e Bom Sucesso
(encontra-se em curso o processo de concessão da Marina de
Pedrouços);

-

Exploração do património dominial (concessões/licenciamentos);

-

Atividade de Pilotagem;

-

Fornecimentos diversos (designadamente energia elétrica, utilização de
equipamentos e pessoal);

-

Segurança Portuária de instalações portuárias e segurança e apoio à
navegação;

-

Manutenção e conservação das infraestruturas terrestres e marítimas na
sua área de jurisdição;

-

Recolha de hidrocarbonetos e resíduos a embarcações;

-

Ações de combate à poluição e outras de caráter ambiental.

As condições que regulamentam a atividade dos concessionários encontram-se
definidas nos contratos de concessão celebrados, que preveem entre outras questões
níveis mínimos de atividade e qualidade de serviço, contrapartidas e obrigações.

No que respeita à avaliação e revisão de condições contratuais, é de referir a criação
da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, para renegociação dos contratos
de concessão de terminais portuários para a prestação do serviço público de
movimentação de carga que cessarão após 2020.

