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Evolução desde a abertura de inquérito:

• Setembro 2016: Abertura de inquérito contra a Visada EDP Produção em processo de contraordenação
para investigar a existência de uma prática de abuso de posição dominante

• Setembro 2018: Adoção de uma Nota de Ilicitude contra a EDP Produção por abuso de posição
dominante na prestação de serviços de telerregulação

• Novembro 2018: Envio à AdC da pronúncia da EDP Produção relativamente à Nota de Ilicitude

Fase atual do processo:

• Análise aprofundada da Pronúncia da EDP Produção
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Prática restritiva em causa:

• Abuso de posição dominante por parte da EDP Produção nos serviços de telerregulação ao limitar a
oferta de capacidade no mercado de banda de regulação secundária das suas centrais CMEC em prol da
maior participação das suas centrais em regime de mercado

o O serviço de telerregulação visa o equilíbrio constante entre produção e consumo no Sistema Elétrico Nacional
(SEN) e apenas pode ser assegurado pelas centrais produtoras equipadas para o efeito

o A EDP Produção é o principal fornecedor de telerregulação do SEN

o A posição dominante da EDP Produção, em conjugação com a rigidez da procura e com o facto de a EDP Produção
operar centrais em 2 tipos de regime distintos, conferiu à empresa oportunidade para manipular a oferta de
regulação de banda secundária

• O período da prática durou entre 2009 e 2013
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Efeitos negativos para o SEN e para os consumidores:

• A estratégia onerou os consumidores duplamente:

o Compensações pagas à EDP Produção ao abrigo do regime CMEC mais elevadas que se refletem nas tarifas de
acesso às redes suportadas pelos consumidores

o Aumento dos preços da banda de regulação secundária, permitindo à EDP Produção beneficiar de receitas mais
elevadas através das centrais não-CMEC

• Esta dupla compensação obtida pela EDP Produção implicou um aumento da fatura de eletricidade
paga pelos consumidores

• A AdC estimou que esta prática de abuso de exploração poderá ter gerado um dano de cerca de 140
milhões de euros para o SEN e para os consumidores
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• A investigação da AdC por abuso de posição dominante relaciona-se com a Recomendação da AdC ao
Governo de novembro de 2013:

o Alteração do mecanismo de revisibilidade CMEC para garantir que as compensações fossem determinadas por
critérios mais exigentes de eficiência, em benefício dos consumidores

o Solicitação de uma auditoria independente para avaliar o risco de sobrecompensação dos CMEC

• Esta Recomendação da AdC e um Estudo da ERSE de 2013 desencadearam a intervenção do SEE com a
publicação do Despacho n.º 4694/2014, que estabelece:

o Contratação de uma auditoria independente para avaliar o risco de sobrecompensação dos CMEC

o Nova regra para as receitas de banda secundária no âmbito da revisibilidade CMEC

o Regra de preço máximo para o mercado de banda secundária
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• A AdC tem acompanhado intensamente o setor elétrico ao longo dos vários anos

o Nos últimos 2 anos, a AdC elaborou um total de 18 pareceres na área da energia (eletricidade, gás natural e 
combustíveis), 7 dos quais no setor da eletricidade

• A AdC várias vezes destacou a necessidade de acautelar aumentos de preços no setor, com
medidas que visam, por exemplo:

o Promover uma partilha de risco mais equilibrada entre investidores e consumidores ou, em alternativa, reduzir
custos de redes. A transferência para os consumidores de todo o risco traz riscos de sobreinvestimento e onera as
famílias em momentos de contração da procura

o Controlar os custos ociosos como sejam os custos com CMECs e os sobrecustos com a produção em regime
especial (PRE)

o Avaliar com prudência e robustez os planos de investimento em rede elétrica

o Assegurar atribuições de contratos de concessão através de procedimentos abertos e competitivos e que nesses
procedimentos sejam incluídos os elementos usuais da concorrência (e.g., preço e qualidade)

o Promover a concorrência, facilitando a entrada e crescimento de novos agentes e tecnologias eficientes,
nomeadamente através da telecontagem, da gestão da procura, da entrada de agregadores de consumo e da
eliminação de restrições ao autoconsumo
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Atividade sancionatória da AdC no setor elétrico

• EDP/Sonae: Decisão condenatória por pacto de não-concorrência pelo qual as empresas se
comprometiam a não entrar nos respetivos mercados

• Em maio de 2017, as empresas EDP, EDP Comercial, Sonae Investimentos, Sonae MC – Modelo
Continente e Modelo Continente Hipermercados foram condenadas ao pagamento de coimas no
montante global de €38,3 milhões.

• O pacto de não-concorrência, no âmbito da parceria criada para a campanha comercial “Plano EDP
Continente” vinculava a Sonae a não concorrer na comercialização de energia elétrica, em Portugal
continental, pelo período de dois anos.

 O processo teve origem em denúncias de consumidores. A prática ocorreu no contexto da
liberalização da comercialização de energia elétrica e de gás natural em Portugal, momento de
particular importância para a concorrência no setor.

 O grupo Sonae já tinha desenvolvido atividade no setor de comercialização de energia elétrica em
Portugal, através de uma parceria com a Endesa entre 2002 e 2008.

• As visadas recorreram da decisão da AdC e aguarda-se decisão do Tribunal.

7

Defesa da concorrência
Setor elétrico




