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 Grupo Parlamentar 

 

 

Exmº. Senhor Presidente da Comissão 

Parlamentar de Orçamento, Finanças e 

Modernização Administrativa, 

Deputado Filipe Neto Brandão 

 

S. Bento, 07 de outubro de 2021 

Assunto: Audição com carácter de urgência do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 

e da Diretora da Autoridade Tributária.  

 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe a audição das personalidades acima 

indicadas, no âmbito de benefícios fiscais indevidamente concedidos à EDP – Gestão da 

Produção. S.A.  

Relativamente ao assunto em questão, cumpre salientar que a referida empresa, 

doravante EDP, detém um portfolio de barragens. Os direitos da EDP sobre estas 

barragens abrangem a concessão da exploração dos recursos hídricos, concedida pelo 

Estado; a subconcessão pela REN da utilização dos terrenos da barragem, da propriedade 

das próprias infraestruturas – que só regressarão ao domínio público no final da 

concessão – bem como o direito à sua utilização, para respetiva produção de energia 

elétrica. 

Em março de 2019, a EDP anunciou a sua intenção de desinvestir nesta áurea de negócio 

e vender seis barragens da bacia do Douro. O comprador escolhido foi um consórcio 

liderado pelo grupo francesa Engie e o valor avançado para a operação foi de 2,2 mil 

milhões de euros. Uma venda como esta está sujeita a um conjunto de obrigações fiscais, 

nomeadamente ao pagamento do imposto de selo sobre o valor do trespasse da 

concessão.     

http://arnet/sites/XIIILEG/COM/5COFMA
http://arnet/sites/XIIILEG/COM/5COFMA


Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459 
Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/ 2 

Para evitar o cumprimento das obrigações fiscais decorrentes deste negócio, a EDP 

montou um mecanismo complexo, ao abrigo da figura de “reestruturação empresarial”.

    

No dia 16 de dezembro 2019, o consórcio liderado pela Engie criou em Portugal a empresa 

Águas Profundas SA, que viria a adquirir a concessão das referidas barragens. Em agosto 

de 2020, a EDP apresentou um projeto de cisão simples que incluía o destaque das seis 

barragens (e respetivos direitos associados) que viriam a integrar uma sociedade 

autónoma, detida ainda pela EDP. Essa sociedade foi criada um ano depois, a 16 de 

dezembro 2020, com a designação social de Camirengia Hidroelétricos SA. Em teoria, ao 

transmitir de forma onerosa (em troca de participações sociais) bens e direitos para uma 

nova sociedade, a EDP ficaria sujeita ao pagamento de vários impostos, desde logo o 

anteriormente referido imposto de Selo sobre o valor dos imóveis e concessões 

transmitidas. Para evitar este imposto, a EDP terá́ invocado o artigo 60.o do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais (EBF) e o artigo 74.o do CIRC, que concedem neutralidade fiscal a 

operações de reestruturação empresarial. A título de exemplo, considera-se uma 

reestruturação o destacamento de um ramo de negócio de uma sociedade para outra 

sociedade do mesmo grupo, por questões de eficiência interna. Nesses casos, a lei permite 

que nenhum imposto seja cobrado. 

Aquando da referida venda, a Camirengia Hidroelétricos SA passou a ser detentora 

daquelas seis barragens, que registou no seu ativo por um valor de 1.834M€ - sendo a EDP 

detentora das participações sociais da Camirengia Hidroelétricos SA. No dia 19 de 

dezembro de 2020, a EDP Energias de Portugal, S.A. assinou um contrato de venda das 

participações sociais da Camirengia Hidroelétricos S.A. à Águas Profundas, esta 

pertencente ao grupo Engie. A 20 de dezembro do mesmo ano,  a Águas Profundas, S.A. 

alterou a sua denominação para Movhera I – Hidroelétricas do Norte, S.A.  

No dia 25 de dezembro de 2020, a Mohvera I (grupo Engie) regista o projeto de fusão por 

incorporação da Camirengia (entretanto denominada Movhera II). O objetivo desta fusão 

é a transmissão de todo o património da Camirengia para a Mohvera, seguindo-se a 

extinção da primeira. Esta fusão deverá consumar-se até ao final de 2021. A Mohvera I 

recorreu à aplicação do mesmo regime invocado pela EDP durante a cisão: sendo 

considerada uma reestruturação empresarial, os artigos 60.o do EBF e 74.o do CIRC 

determinam a isenção do pagamento destes impostos. 
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Para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a atribuição de isenções fiscais por parte 

da EDP afigura-se um abuso das leis fiscais em vigor, conforme o abaixo argumentado.  

O artigo 46º, n.º 5, alínea c) do IRC define como transmissões onerosas (sujeitas a 

imposto) as transferências de elementos patrimoniais no âmbito de operações de fusão, 

cisão e entrada de ativos, realizadas pelas sociedades fundidas, cindidas ou 

contribuidoras. 

Para afastar o pagamento de impostos, é necessário invocar o regime de neutralidade 

fiscal, estabelecido nos artigos 73º e seguintes do CIRC. No entanto, o regime é claro ao 

delimitar a sua aplicação aos casos em que a reestruturação: i) foi motivada por razões 

económicas válidas, para além da obtenção de vantagem fiscal, e ii) se aplica a um ramo 

de atividade autónomo. 

De acordo com o exposto no artigo 73º, n, º 4, do CIRC, o ramo de atividade é “o conjunto 

de elementos que constituem, do ponto de vista organizacional, uma unidade económica 

autónoma, ou seja, um conjunto capaz de funcionar pelos seus próprios meios, o qual pode 

compreender as dívidas contraídas para a sua organização ou funcionamento”. Segundo 

o artigo 73º, n.º 10, do CIRC, “o regime especial estabelecido na presente subsecção não 

se aplica, total ou parcialmente, quando se conclua que as operações abrangidas pelo 

mesmo tiveram como principal objetivo ou como um dos principais objetivos a evasão 

fiscal, o que pode considerar-se verificado, nomeadamente, (...) quando as operações não 

tenham sido realizadas por razões económicas válidas, tais como a reestruturação ou a 

racionalização das atividades das sociedades que nelas participam, procedendo-se então, 

se for caso disso, às correspondentes liquidações adicionais de imposto”.  

  

Os mesmos princípios subjazem à aplicação do artigo 60º do EBF:  

O artigo 60º, n.º 3, alínea i) do EBF considera que opera reestruturação “uma entidade 

[que] destaque um ou mais ramos da sua atividade para com eles constituir outras 

entidades ou para os fundir com entidades já́ existentes, mantendo, pelo menos, um dos 

ramos de atividade”.   

Segundo o artigo 60º, n. º4, alínea b) do EBF considera-se ramo de atividade “o conjunto 

de elementos que constituem, do ponto de vista organizacional, uma unidade económica 

autónoma, ou seja, um conjunto capaz de funcionar pelos seus próprios meios, o qual pode 

compreender as dívidas contraídas para a sua organização ou funcionamento”. 
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Ora, as seis barragens não constituem um ramo de atividade autónomo na produção da 

EDP, desde logo porque são geridas pelo centro da EDP no Porto, agora prestadores de 

serviços à empresa Engie. Por outro lado, o argumento da reestruturação cai por terra a 

partir do momento em que a EDP anunciou, logo na comunicação da transação, que a nova 

empresa Camirengia/Movhera II iria ser extinta. Assim, esta operação teve como único e 

evidente propósito a obtenção de uma vantagem fiscal indevida. Não havendo qualquer 

outra razão económica para a criação e posterior dissolução da Camirengia, as operações 

de cisão e fusão deveriam dar lugar ao pagamento dos respetivos impostos.   

   

Desenvolvimentos subsequentes 

 

No início do ano, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda confrontou o Governo acerca 

da sua decisão em autorizar a venda da concessão das barragens mesmo tendo sido 

informado, de antemão, da estrutura fiscal montada pela EDP e pela Engie. Sendo a 

obrigação tributária constituída no momento da venda, o pagamento deveria ter ocorrido 

durante os primeiros meses do ano de 2021.  

Apesar de todas as evidências apontarem para uma situação de planeamento fiscal 

agressivo, para não dizer fraude à lei, o então secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 

declarou, em janeiro de 2021, que o pagamento do imposto de selo dependeria da 

“configuração jurídica" da operação.  

Já a EDP, em resposta a um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, 

afirmou que não há lugar ao pagamento do imposto de selo: "não foi pago Imposto do Selo 

previsto na verba 27.2 da TGIS [subconcessões e trespasses de concessões feitos pelo 

Estado, pelas Regiões Autónomas ou pelas autarquias locais, para exploração de empresas 

ou de serviços de qualquer natureza, tenha ou não principiado a exploração sobre o seu 

valor], aplicável ao trespasse de concessões do Estado, na medida em que a operação não 

se traduziu num trespasse ou venda de ativos, mas antes na alienação da totalidade do 

capital social de uma sociedade (Camirengia)". 

Ainda que o Primeiro-Ministro tenha declarado, no Parlamento, que uma situação de 

simulação fiscal seria inaceitável e que a Autoridade Tributária tenha aberto um inquérito 

à operação, a EDP recusou-se a incluir nas suas contas qualquer provisão para o 

pagamento do imposto de selo. À data, tanto o Governo como a AT alegaram que a 

verificação da obrigação e respetivo cumprimento das obrigações fiscais da EDP estaria 

dependente da entrega, pela empresa, da declaração modelo 22, que viria a ocorrer em 
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junho de 2021. Tendo decorrido mais de três meses sobre esse momento, importa agora 

apurar se a EDP foi de facto chamada a pagar o imposto de selo em falta.  

 

Pelo acima exposto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem requerer a audição 

com carácter de urgência, de: 

1. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. 

2. Diretora da Autoridade Tributária, Helena Maria Borges. 

   

     

    

   

 

A Deputada do Bloco de Esquerda, 

Mariana Mortágua 

 


