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Assegurar a aplicação da 

política de concorrência        

em Portugal

Servir a concorrência
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1. No exercício dos seus poderes de regulamentação : regulamentos, 
recomendações, códigos de conduta e manuais de boas práticas

2. No exercício dos seus poderes de supervisão : estudos, inquéritos, 
inspecções ou auditorias e instrução de procedimentos administrativos 
respeitantes a operações de concentração

3. No exercício dos seus poderes sancionatórios : investigar as práticas 
susceptíveis de infringir a legislação de concorrência, adoptar medidas 
cautelares e aplicar as sanções previstas na lei

4. No exercício de representação do Estado Português : representação técnica 
nos organismos comunitários e internacionais em matéria de política da 
concorrência, acompanhando e cooperando com as autoridades congéneres

Servir a concorrência
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1. Defender e promover a CONCORRÊNCIA NA ECONOMIA 
PORTUGUESA;

2. Assegurar um bom conhecimento das REALIDADES ECONÓMICAS 
sobre as quais a AdC tem de tomar decisões

3. Consolidar uma MAIOR PRESENÇA NOS FORA INTERNACIONAIS 
DA CONCORRÊNCIA

4. Criar uma CULTURA INTERNA DE TEAM WORK

5. REDUZIR O BACKLOG das pendências processuais

Servir a concorrência
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Servir a concorrência
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1. SAGE – Regulamento da Avaliação Global de Desempenho

2. RCA – Regulamento do Conselho da AdC

3. REGE – Regulamento da Estrutura Interna

4. REDES – Regulamento das Deslocações em Serviço

5. PRIDE – Regulamento dos Prémios Individuais de Desempenho

6. REPEX-ECN – Regulamento da Representação Externa da AdC na ECN

7. DOTEMPO – Regulamento da Duração do Tempo de Trabalho

8. TODE – Regulamento dos Titulares de Órgãos de Estrutura

9. VALOR – Regulamento de Formação e Valorização Profissional

10.REGEST – Regulamento de Estágios na Autoridade da Concorrência

Servir a concorrência
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Técnicos Superiores 72

Dos quais:      Doutorados 10

Mestres 27

Técnicos 7

Pessoal Administrativo 12

Outros 3

TOTAL 94

Servir a concorrência



8

ESPECIALIDADES

Juristas 32

Economistas 28

Engenheiros

Outras

TOTAL

1

11

72

Servir a concorrência
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DEPARTAMENTOS

Departamento de Controle das Concentrações 20%

Departamento de Práticas Restritivas 27%

Departamento Jurídico e de Contencioso 12%

Gabinete de Estudos Económicos / Mercados 12% 

Gabinete de Relações Internacionais 3% 

D. Administrativo e Financeiro / N. Informação e Comunicações
Gabinete do Presidente

20%
6%

TOTAL 100% 

Servir a concorrência



DESPESAS 2010

Despesas com o Pessoal 7.624.719 €

Aquisição de bens e serviços 2.431.539 €

Investimento (TIC) 390.722 €

Outras despesas 267.802 €

TOTAL 10.714.782 €
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Servir a concorrência



RECEITAS 2010

Taxas dos Reguladores Sectoriais 7.357.721 €

Coimas e outras taxas 4.505.015 €

11.862.736 €

EXCEDENTES 2010

Saldo de gerência - 2009 7.694.785 €

Excedente orçamental - 2010 1.147.954 €

8.842.739 €
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OBRIGADO

Conselho da Autoridade da Concorrência
Manuel Sebastião (Presidente): msebastiao@concorrencia.pt

Jaime Andrez (Vogal): jaime.andrez@concorrencia.pt

João Espírito Santo Noronha (Vogal): jnoronha@concorrencia.pt

Servir a concorrência
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Controlo de Concentrações

Autoridade da Concorrência (AdC)
http://www.concorrencia.pt
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Estrutura do Departamento de Controlo de Concentrações

Actividades Principais do Departamento de Controlo de Concentrações

Controlo de Concentrações – Estatísticas

Controlo de Concentrações – Procedimento

Concentrações – Análise 

Departamento de Controlo de Concentrações – Procedimentos oficiosos

Departamento de Controlo de Concentrações – Relações Externas

Base de dados das Decisões e Publicação das Decisões 

Exemplos de Decisões

Tópicos
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Estrutura do Departamento de Concentrações

• Director

• Director Adjunto

• 6 Juristas

• 8 Economistas

• 1 Jurista (Responsável pela gestão de Base de Dados)

• 1 Apoio Administrativo
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Principais Actividades
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Controlo de Concentrações - Estatísticas

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Notificações e Decisões - 2003-2009

Notificações Decisões
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Controlo de Concentrações
Prazos Legais e Tipos de Decisões

Prazos Legais:

Fase I – 30 dias úteis 

Fase II – 60 dias úteis para investigação aprofundada

Antes da adopção da Decisão final, é realizada uma audiência de 
interessados para o exercício dos direitos de defesa das empresas 
participantes e dos eventuais contra-interessados

Tipo de decisões: 

� Inaplicabilidade

� Não-oposição (com ou sem compromissos: condições e 
obrigações) 

� Proibição
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2003-2009:

Controlo de Concentrações - Estatísticas
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Decisões de Proibição Número

Sector dos Transportes 3

Sector dos Combustíveis 1

Total 4

Não-oposição com compromissos Número

Sector da Energia 6

Sector das Telecomunicações 3

Sector dos Transportes 3

Sector de Retalho Alimentar 2

Sector da Banca e dos Seguros 2

Sector dos Media 2

Sector das Bebidas 1

Sector dos Produtos Lácteos 1

Sector do Cimento e Betão 1

Sector da Construção 1

Sector Alimentar 1

Outros 2

Total 25

Controlo de Concentrações - Estatísticas
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Período médio de análise – concentrações notificadas  em 2009:

Controlo de Concentrações - Estatísticas
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Controlo de Concentrações - Procedimento

Pré-Notificação

�Permite que as empresas tenham a oportunidade de discutir a operação de 
concentração numa base informal e absolutamente confidencial;
�Ajuda as empresas a preencherem o formulário de notificação de forma 
adequada;
�Permite que as empresas reúnam a informação necessária, podendo assim 
evitar futuros pedidos de informação adicional que lhe suspendam o prazo de 
apreciação da operação;
�Confirmação da existência ou inexistência da obrigação de notificar uma dada 
operação projectada;
�Identificação de possíveis problemas jus-concorrenciais que poderão resultar 
da análise da concentração projectada;
�O requerimento de pré-notificação deverá ser enviado à AdC o mais cedo 
possível e nunca depois dos 15 dias úteis anteriores à data da notificação 
obrigatória.
Comunicado da AdC n.º 7/2007 - Linhas de orientação sobre o procedimento de avaliação prévia (pré-
notificação) de operações de concentração de empresas 
http://www.concorrencia.pt/download/AvaliacaoPrevia_concentracoes.pdf
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Notificação 

� A notificação prévia de uma concentração que preencha os critérios 
legais é obrigatória

� Critérios Legais :
• Limiar da quota de mercado - criação ou reforço de uma quota  
superior a 30% no mercado de um determinado bem ou serviço, ou 
numa parte substancial deste.
• Limiar do volume de negócios – volume de negócios agregado das 
empresas participantes, em Portugal, superior a 150 milhões de euros, 
líquido de impostos, desde que o volume de negócios realizado 
individualmente em Portugal por, pelo menos, duas dessas empresas 
seja superior a 2 milhões de euros.

Controlo de Concentrações - Procedimento
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Quando uma empresa não notifique uma operação de co ncentração de 
notificação obrigatória: 

� poderá ser sujeita a uma coima até 1% do volume de negócios do último 
ano

� a operação de concentração e todos os negócios jurídicos subjacentes à
mesma poderão ser declarados nulos pelo tribunal

� uma operação de concentração sujeita a notificação prévia não pode 
realizar-se antes de ter sido notificada e de ter sido objecto de uma decisão 
de não-oposição por parte da AdC. A falta do cumprimento desta obrigação 
poderá acarretar uma coima até 10% do volume de negócios do último ano

Controlo de Concentrações - Procedimento



13

Novo Formulário de Notificação

- Em Março de 2009 , foi adoptado um novo Formulário de Notificação (após ter 
sido sujeito a discussão pública):

- Clarifica o procedimento de controlo de concentrações;
- Adapta a informação requerida à complexidade da operação em causa;
- Evita a suspensão do prazo motivada por pedidos de informação adicionais, 
reduzindo assim o tempo de análise das operações;
- Permite que a notificante submeta a notificação à AdC por via electrónica.

Regulamento n.º 120/2009, de 17 de Março de 2009 - Formulário de Notificação de Operações
de Concentração de Empresas 
http://www.concorrencia.pt/download/Regulamento_120_2009_DR.pdf

Controlo de Concentrações - Procedimento
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SNEOC
SSistema de NNotificação EElectrónico de OOperações de CConcentrações

- Ferramenta electrónica que permite às partes, desde 1 de Julho de 2009, 
submeter electronicamente a notificação formal de uma operação de 
concentração;
- Contém informação das diversas fases do processo;
- Permite o acesso on-line pela notificante da decisão da AdC e de todo o processo; 
- Contribui para a redução de prazos de apreciação da operação de concentração;
- Representa um primeiro passo na desmaterialização do processo.

- O SNEOC assegura a absoluta confidencialidade de todos os documentos 
submetidos, através de um sistema de encriptação, e pela verificação conjunta do 
user-login registado e da certificação digital.

- Presentemente, ainda é necessário o envio de uma versão papel da notificação e 
seus anexos, nos 3 dias úteis posteriores à data da submissão da notificação via 
SNEOC.
- http://www.concorrencia.pt/sneoc/ 

Controlo de Concentrações - Procedimento
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• Pedidos de Informação Adicional à notificante (artigo 34.º, n.º 2, da Lei da 
Concorrência): estes pedidos suspendem o prazo de apreciação desde o 
dia em que é enviado o pedido, até ao dia em que a informação é recebida 
pela Autoridade.

• Pedidos de Informação a outras entidades públicas ou privadas (artigo 34.º, 
n.º 4, da Lei da Concorrência): estudos de mercado, estudos económicos, 
etc.

• Parecer das Autoridades Reguladoras (artigo 39.º da Lei da Concorrência): 
O parecer das Autoridades Reguladoras não é vinculativo para a Decisão 
da AdC (com excepção do parecer da ERC – Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social) .

• Audiência de Interessados: notificante e contra-interessados..

Controlo de Concentrações - Procedimento
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Teste da Dominância:
Criação ou reforço de uma posição dominante 

+ entraves significativos à concorrência efectiva

• Estrutura dos mercados relevantes (produto e geográfico);

• Quotas de mercado das empresas participantes, o seu poder 
económico/financeiro, em comparação com os principais concorrentes, índices de 
concentração (IHH);

• Concorrência potencial e existência de barreiras à entrada no mercado;

• Oferta e/ou procura; custos de mudança; limitações à capacidade;

• Direitos especiais/exclusivos concedidos por lei ou relativos aos produtos/serviços 
comercializados ou fornecidos;

• Controlo de infra-estruturas essenciais e acesso às oportunidades oferecidas aos 
concorrentes;

• Progresso técnico/económico quando benéfico para os consumidores (ganhos de 
eficiências na concentração – devem decorrer da concentração e beneficiar 
consumidores).

Controlo de Concentrações - Análise
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Compromissos:

� Em alguns casos, quando se verifique a criação ou reforço de uma 
posição dominante de que resultem entraves significativos à
concorrência, poderão ser impostas condições ou obrigações 
destinadas a garantir os compromissos oferecidos pelas partes;

� Os compromissos deverão ser estruturais (desinvestimento) ou 
comportamentais; 

� A AdC verificará se os compromissos oferecidos são suficientes e 
adequados para eliminar as preocupações jusconcorrenciais 
identificadas.

Controlo de Concentrações - Análise
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Monitorização de Compromissos:

- A Equipa é responsável por assegurar, numa base periódica, que a 
implementação de compromissos está a ser feita em cumprimento da Decisão da 
AdC. Esta equipa deverá igualmente ser responsável por detectar alguma infracção 
aos compromissos.

- Uma Unidade Interna de Monitorização de Compromissos é responsável por 
supervisionar as Equipas no seu trabalho de monitorização e garantir a consistência 
na implementação de compromissos. Este Grupo de Trabalho também contribuirá
para o relatório anual de monitorização de compromissos.   

Controlo de Concentrações - Análise
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Recursos:

� As empresas poderão recorrer para os tribunais de comércio das Decisões 
da Autoridade da Concorrência

� Recurso extraordinário para o Ministro da Economia de uma Decisão de 
proibição emitida pela AdC

• A operação de concentração poderá ser aprovada com base “nos 
interesses fundamentais da economia nacional”

• A operação de concentração poderá ser sujeita a condições e 
obrigações que visem reduzir as preocupações jusconcorrenciais 
identificadas

Controlo de Concentrações - Procedimento
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Controlo de Concentrações – Procedimentos Oficiosos

Procedimentos oficiosos 
(concentrações não-notificadas; não prestações ou p restação de informações 
falsas, inexactas ou incompletas que tenham levado a uma decisão de não-
oposição; incumprimento de compromissos)

- Quando o Departamento identifique uma situação que poderá consubstanciar uma 
infracção, a AdC submete um pedido de informação formal às empresas no âmbito 
dos seus poderes de investigação e supervisão , e será com base na respectiva 
resposta que a AdC iniciará esta análise. 

- Terminada a análise, informará o Conselho da AdC, que decidirá: (i) não 
prosseguir com o processo ou (ii) abrir um procedimento oficioso por violação das 
obrigações impostas às empresas envolvidas, o que pode levar à aplicação de 
coimas.

- Em ambos os casos, a AdC informará as empresas da sua decisão.
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Controlo de Concentrações – Relações Externas

Procedimento Comunitário de Controlo de Concentraçõ es – Audições, Comités 
Consultivos, Remessa de Processos

- Nos termos do Regulamento Comunitário, o Departamento acompanha as actividades da 
Comissão no controlo de concentrações.

- Remessa de Processos : v.g. artigo 4.º, n.º 5 do Regulamento Comunitário - (i) oposição, ou
(ii) não oposição a que uma operação sem dimensão comunitária mas notificável em mais de 3 
Estados-Membros seja analisada exclusivamente pela Comissão.

- Audições e Comités Consultivos : o Departamento participa regularmente nestas reuniões 
realizadas a convite da Comissão Europeia; representação da AdC nessas reuniões. 

Cooperação com organizações internacionais (ECA, IC N, OCDE) 
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Base de Dados de Processos de concentração 
e Publicação de Decisões sobre concentrações

Base de dados de processos de concentrações (interna e externa)

- O Departamento de Controlo de Concentrações desenvolveu uma base de dados interna que 
contém informação relevante de cada uma das operações de concentração analisadas, o que 
permite o tratamento estatístico dos diferentes casos.

- A base de dados contém um motor de busca, o que facilita a análise de um caso concreto, 
uma vez que a busca pode ser dirigida para os sectores de actividade, mercados relevantes ou 
nomes das partes.

- Para uma consulta rápida, a base de dados inclui um sumário de cada processo de 
concentração analisado pela AdC, juntamente com a decisão final nas suas versões 
confidencial e não-confidencial, o que contribui para a consolidação do conhecimento da prática 
decisória.

- Recentemente, a AdC desenvolveu uma base de dados externa de moldes similares, apesar 
de não tão extensa, contendo somente informação não-confidencial.

- Após a AdC emitir uma decisão final num dado processo, publica a sua versão não-
confidencial na base de dados externa.

- www.concorrencia.pt/bdoc
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Base de Dados de Processos de concentração 
e Publicação de Decisões sobre concentrações
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Exemplos de Decisões da AdC em Processos de 
Concentração de Empresas 

Sonaecom /PT – Decisão de Não-oposição com compromis sos

• A operação de concentração, notificada em Fevereiro de 2006, resultou de 
uma OPA lançada pela Sonaecom sobre a Portugal Telecom.

• A AdC autorizou a operação sujeita a compromissos, donde se destacam: 

– Rede Fixa
• Separação Horizontal das Redes Fixas 
• Separação Vertical Funcional da Rede Básica

– Rede Móvel
• Introdução de mecanismos que permitem a contestabilidade no mercado das comunicações móveis, com a 

criação de condições para a entrada de novos operadores (v.g. desinvestimento do espectro e de sites)

– Media e Conteúdos
• Desinvestimento do activos do Grupo PT na área dos media e conteúdos

• Os accionistas da PT acabaram por rejeitar a oferta, pelo que a operação 
de concentração nunca se veio a realizar.
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TAP/PGA – Decisão de Não-oposição com compromissos

• Aquisição da PGA pela TAP, notificada em Novembro de 2006;

• Preocupações jus-concorrenciais no transporte aéreo de passageiros nas seguintes 
rotas: Lisboa-Porto, Lisboa-Funchal e Porto-Funchal.

• Compromissos:

• Desinvestimento dos slots de Lisboa e do Porto de forma a permitir a entrada de um novo 
operador na rota Lisboa-Porto;
• Congelamento da frequência dos voos TAP na rota Lisboa-Porto desde o momento em que o 
novo operador ofereça serviços nesta rota; 
• Celebração de um acordo de interline (paralelo) a solicitação de qualquer novo entrante nas 
rotas de Lisboa-Porto, Lisboa-Funchal e Porto-Funchal; 
• Extensão do Programa de Passageiro Frequente ao potencial novo concorrente no programa 
de passageiro frequente TAP nessas rotas;
• Indexação das tarifas cobradas pela TAP na rota Lisboa-Porto às tarifas praticadas por esta 
empresa na rota Lisboa-Madrid, que é considerada uma rota equivalente do ponto de vista 
concorrencial;
• Realização dos melhores esforços no sentido de celebrar um Acordo Intermodal nos termos do 
qual a TAP prestará serviços de transporte aéreo na rota Lisboa-Porto enquanto parte de um 
trajecto que inclui o recurso a serviços de transporte terrestre prestados por essa outra empresa.

Exemplos de Decisões da AdC em Processos de 
Concentração de Empresas 
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Sonae Distribuição /Carrefour – Decisão de Não-oposi ção com compromissos

• Notificada em Agosto de 2007;
• Concentração entre duas cadeias de hipermercados;
• Aquisição, pela Sonae Distribuição, de doze hipermercados Carrefour em Portugal, bem como 

das licenças para abrir treze novos hipermercados Carrefour;
• A AdC analisou dezasseis mercados relevantes locais, de acordo com as respectivas áreas de 

influência em redor dos supermercados Carrefour objecto da operação.
• A AdC adoptou uma Decisão em 1.ª fase sujeita a compromissos apresentados pela Sonae 

Distribuição, e que permitiam assegurar que a concorrência efectiva nos mercados relevantes era 
mantida. No âmbito dos compromissos propostos, poderá ser destacado:

• i) Desinvestimento de dois supermercados “Modelo”, da propriedade da Sonae Distribuição (nos 
mercados relevantes de Coimbra e Portimão); ii) desinvestimento de dois supermercados 
Carrefour projectados (um hipermercado em Viana do Castelo e um supermercado no mercado 
relevante de Coimbra); iii) Abstenção de solicitar novas licenças para a instalação de novos 
hipermercados num período de 12 meses após a Decisão da AdC, em praticamente todos os 
mercados relevantes onde se identificaram problemas jus-concorrenciais. 

Exemplos de Decisões da AdC em Processos de 
Concentração de Empresas 
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TAP/SPdH (Groundforce) – Proibição

• Aquisição pela TAP da Groundforce (empresa de handling), notificada em  Março de 
2009;

• TAP é detida pela Parpública (Estado);

• O único concorrente da Groundforce é a Portway, indirectamente detida pela Parpública 
(Estado);

• Merger to monopoly;

• Problemas verticais: encerramento aos factores de produção (input foreclosure) – TAP 
teria a capacidade e os incentivos de restringir o acesso dos seus concorrentes;

• A AdC proibiu a operação e ordenou que a TAP alienasse 50,1% das acções que detém 
na Groundforce, impedindo o controlo exclusivo daquela empresa.

Exemplos de Decisões da AdC em Processos de 
Concentração de Empresas 
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OBRIGADO

António Ferreira Gomes

Director

Departamento de Controlo de Concentrações
(agomes@concorrencia.pt)



Departamento de Práticas Restritivas

Autoridade da Concorrência (AdC)

http://www.concorrencia.pt
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Contributo para a Missão da AdC

REGULAMENTO ESTRUTURA INTERNA
Departamento de Práticas Restritivas (DPR)

«Departamento de Práticas Restritivas (DPR)»

Ocupa-se da investigação e

instrução de processos de apreciação prévia e de 

processos sancionatórios

relativamente a práticas restritivas da 
concorrência, nomeadamente na formação

de cartéis ou em abusos de posição dominante, 

bem como da instrução de processos instaurados 

a actos ilícitos de mera ordenação social

Missão

Competências 

DPR – RH

Normas Legais

Tramitação 
processual

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Caso
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Competências (1/2)

REGULAMENTO ESTRUTURA INTERNA
Departamento de Práticas Restritivas (DPR)

O DPR assegura a identificação de práticas 

anticoncorrenciais proibidas no âmbito da Lei da 

Concorrência e pelo Direito Comunitário Europeu, 

devendo para o efeito levar a cabo ou propor 

superiormente as diligências de inquérito e de 
instrução que se afigurem necessárias e adequadas 

para o apuramento da verdade, garantindo 

plenamente os direitos de audição e de defesa das 

empresas envolvidas, contribuindo igualmente para a 

definição e execução da política da  concorrência.

Missão

Competências 

DPR – RH

Normas Legais

Tramitação 
processual

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Caso
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Competências (2/2)

REGULAMENTO ESTRUTURA INTERNA
Departamento de Práticas Restritivas (DPR)

• Ao DPR compete, nomeadamente:

a) Organizar e instruir os processos de contra-ordenação do domínio das 

competências da AdC, incluindo, no caso de a instrução revelar indícios suficientes 

da existência de práticas restritivas da concorrência, a apresentação de relatório 

de instrução à consideração do Conselho;

b) Proceder, a pedido da Comissão Europeia, às diligências de instrução em território 

nacional que esta considere necessárias no âmbito de processos comunitários por 

infracção ao Direito Comunitário Europeu;

c) Prestar apoio técnico-jurídico aos serviços operativos em matéria de 

representação da AdC em juízo no que respeite aos processos instruídos pelo 

Departamento de Práticas Restritivas.

• Caso o relatório de instrução proponha a aplicação de coimas, tal deverá ser 

acompanhado da fundamentação exaustiva e adequada face aos critérios legais 

aplicáveis, competindo apenas ao Departamento de Práticas Restritivas a 

indicação dos valores máximos e mínimos das mesmas e estando-lhe vedada a 

propositura  e valores concretos.

• Participar em representação da AdC junto de organizações comunitárias e 

internacionais e outras entidades, em articulação com o GRI.

Missão

Competências 

DPR – RH

Normas Legais

Tramitação 
processual

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Caso
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DPR – Recursos Humanos

Equipa DPR
Missão

Competências

DPR – RH

Normas Legais

Tramitação 
processual

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Caso
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Normas legais aplicadas (1/3)

Missão

Competências 

DPR – RH

Normas Legais

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Tramitação 
processual

Caso
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Normas legais aplicadas (2/3)

Missão

Competências 

DPR – RH

Normas Legais

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Tramitação 
processual

Caso
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Normas legais aplicadas (3/3)

Missão

Competências 

DPR – RH

Normas Legais

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Tramitação 
processual

Caso



Organização interna

� Ordena a abertura do 
processo;

� Ordena a realização de 
inspecções e auditorias;

� Requer a realização de 
buscas;

� Emite credenciais;
� Decide o processo.

� Propõe a abertura de 
processo;

� Pratica os actos 
necessários à sua 
instrução;

� Propõe o arquivamento 
ou passagem a instrução;

� Apresenta o relatório de 
instrução.

Conselho Serviço instrutor
Missão

Competências 

DPR – RH

Normas Legais

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Tramitação 
processual

Caso
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Estatísticas Departamentais (1/5)

MOVIMENTO de PRCs DURANTE o ANO de 2009
Missão

Competências 

DPR – RH

Normas Legais

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Tramitação 
processual

Caso
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Estatísticas Departamentais (2/5)

PERÍODO MÉDIO DE INVESTIGAÇÃO EM PRCs COM ATÉ 3 ANOS

- 32%

Missão

Competências 

DPR – RH

Normas Legais

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Tramitação 
processual

Caso
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Estatísticas Departamentais (3/5)

N.º de PRCs EM INVESTIGAÇÃO COM MAIS DE 3 ANOS

- 30%

Missão

Competências 

DPR – RH

Normas Legais

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Tramitação 
processual

Caso
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Estatísticas Departamentais (4/5)

MOVIMENTO DE PCRs DURANTE O ANO DE 2009
Missão

Competências 

DPR – RH

Normas Legais

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Tramitação 
processual

Caso
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Estatísticas Departamentais (5/5)

MOVIMENTO DE DAs EM: 2007, 2008 E 2009

+143%

Missão

Competências 

DPR – RH

Normas Legais

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Tramitação 
processual

Caso



� Objectivo: 3 meses.

Inquérito

�Objectivo: 6 meses a um ano (prorrogável por 2 vezes até um máximo de 

6 meses);

�Pressuposto: Um técnico só pode estar afecto a um processo de 

complexidade elevada.

�Objectivo: 3 a 6 meses (prorrogável por 2 vezes até um máximo de 6 

meses);

�Pressuposto: Um técnico só pode estar afecto a um processo de 

complexidade elevada.

Instrução 

Notícia da 
Infracção

Decisão 
(Conselho)

Tramitação processual

Missão

Competências 

DPR – RH

Normas Legais

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Tramitação 
processual

Caso
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� Denúncia

� Conhecimento oficioso

Inquérito

�Diligências de investigação

� pedidos de elementos;

� inspecções;

� buscas (autorizadas por mandado da autoridade judiciária);

�Comunicação ao regulador sectorial (quando relevante)

�Arquivamento;

�Passagem à instrução.

�Nota de ilicitude

� Direito de defesa e de audição do(s) arguido(s)

� Diligências complementares de prova

� Relatório de instrução;

� Parecer do regulador sectorial (quando relevante);

Instrução 

�Arquivar o processo;

�Declarar a existência de uma prática proibida e determinar a adopção 

pelo infractor das providências indispensáveis à cessação dos efeitos 

dessa prática;

�Aplicar coimas e demais sanções;

�Autorizar um acordo.

Notícia da 
Infracção

Decisão 
(Conselho)

Tramitação processual

Missão

Competências 

DPR – RH

Normas Legais

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Tramitação 
processual

Caso
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� Requerimento ao abrigo da Lei n.º 39/2006, de 25 de Agosto (pedido 

de dispensa de coima por um ex-Director da empresa Eurest) –

Fevereiro de 2007

Inquérito

�Diligências de investigação (Fevereiro de 2007 a Setembro de 2008):
� Inspecções nas instalações das empresas: sete locais em Lisboa, envolvendo 20 técnicos da 

AdC e 1 coordenador;

� Pedidos de elementos às empresas envolvidas e à associação do sector (AHRESP);

� 22 inquirições a directores e funcionários das empresas;

� Pedidos de elementos a Centros Hospitalares e Direcções Regionais de Educação, 

abrangendo todo o território continental, abrangendo o período de 1995 a 2007;

�Nota de ilicitude (Setembro de 2008):
�Identificação de duas infracções ao artigo 4.º da Lei da Concorrência: um acordo e uma prática 

concertada entre empresas, ambas tendo por objecto e efeito a restrição da concorrência no 

mercado da gestão e exploração de refeitórios e cantinas, entre 1998 e 2007, cometidas por cinco 

empresas

�Identificação de uma infracção ao artigo 47, n.º 3 da Lei da Concorrência por seis 

administradores/gerentes das empresas envolvidas

�Exercício dos direitos de defesa das arguidas: de 15 de Setembro de 2008 a 19 de Março de 2009 

(Audição escrita de todas as arguidas e audição oral complementar da arguida Eurest)  

Instrução 

�Decisão final do Conselho da AdC (Dezembro de 2009):
� Aplicação de sanções pecuniárias às cinco empresas, com coimas de € 6.778.686,20 a €

357.337,76 (total: € 14.720.283,27);

� Aplicação de sanções pecuniárias a cinco administradores/gerentes, num total de € 20.000,00.

� Dispensa da aplicação de sanção ao denunciante.

� Aplicação da sanção acessória de publicação da Decisão em jornal de expansão nacional

Notícia da 
Infracção

Decisão 
(Conselho)

Caso: O “cartel das cantinas”

Missão

Competências 

DPR – RH

Normas Legais

Organização 
Interna

Estatísticas 
Departamenta
is

Tramitação 

processual

Caso
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OBRIGADO

Miguel  Moura e Silva

Director

DPR

(mmsilva@concorrencia.pt)



Departamento Jurídico e do Contencioso
(DJC)

Autoridade da Concorrência (AdC)

http://www.concorrencia.pt 

1



2



Funções

Jurídico

� Elaboração de pareceres jurídicos (internos e por solicitação externa).

� Estudos jurídicos.

� Produção doutrinal e regulamentar e política legislativa.

� Elaboração de instrumentos de harmonização e estabilização de procedimentos internos.

� Formação interna e externa.

� Coordenação da Revista de Concorrência e Regulação (C&R).

3



Funções

Contencioso

Condução de processos judiciais:

- Recursos de decisões da AdC no âmbito de:

- Processos de contra-ordenação por:

- práticas restritivas da concorrência (PRC);

- práticas comerciais restritivas (PCR);

- incumprimento de decisões ou ordens por si proferidas;

- Providências cautelares (PRC ou CC);

- Buscas;

- Acções administrativas especiais (CC);

- Acções de intimação para a prestação de informações ou passagem de certidões (PRC ou CC);

- Acções relativas à execução de decisões da AdC.

4



Processos Pendentes no DJC – PRCs e outros

5



Contencioso

Coimas aplicadas em PRCs em 1-3-2010
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Processo Restauração Colectiva

Requerimento de clemência

Inquirição do requerente de 
clemência e recolha de 
informação pública

Abertura de inquérito

Diligências probatórias: buscas; 
inquirições (requerente de 
clemência, representantes das 
arguidas, testemunhas), pedidos 
de elementos

Nota de ilicitude

Decisão final

Início processo AdC: Fev. 2007
Início processo judicial: Fev. 2010

Número de recursos: 22

Início processo AdC: Fev. 2007
Início processo judicial: Fev. 2010

Número de recursos: 22

Pedido de consulta  de outro 
processo ����indeferimento AdC 
����ACÇÃO DE INTIMAÇÃO 
(TACL)

Pedidos de prorrogação do 
prazo de resposta

Pedido de audição oral 
����pedido outros arguidos para 
assistir ����indeferimento AdC

3 RECURSOS 
TCL (vv. J)

3 RECURSOS 
TCL (vv. J)

3 RECURSOS 
RELAÇÃO

RECURSO 
RELAÇÃO

RECURSO TC

Pedidos ao TCL p/ prorrogação 
do prazo para impugnação 

judicial

4.º J 
indeferiu

2.º J 
indeferiu

1.º J deu + 
20 dias

5 Recursos da decisão final

RECURSO 
RELAÇÃO

RECURSO 
RELAÇÃO

Pedido por outros de 
aproveitamento do 
prazo����indeferimento 

RECURSO 
MP RELAÇÃO 7



Especificidades dos processos judiciais por práticas restritivas 
da concorrência

� Elevada complexidade fáctica e económica das infracções/carácter 

secreto dos cartéis � grandes dificuldades probatórias.

� Ausência de tribunais especializados (agravada pela entrada em vigor da 

LOFTJ – 20 de Abril de 2009).

� Elevada complexidade processual.

� Elevado nível de litígio (sanções significativas, proibição de reformatio in 

pejus, eficácia suspensiva dos recursos).
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Principais dificuldades detectadas

Na aplicação da Lei n.º 18/2003

� Incerteza jurídica e complexidade decorrentes da aplicação subsidiária do 

RGCO e do CPP.

� Ambiguidade e incompletude de algumas disposições da Lei.

� Excessiva rigidez do princípio da legalidade.

� Falta de clareza quanto aos poderes da AdC, ao estatuto do arguido e aos 

respectivos direitos e deveres.

� Ausência de instrumentos jurídicos que facilitem a resolução dos 

problemas concorrenciais e diminuam a litigância.

� Deficiências ao nível do regime dos recursos.

9



Principais dificuldades detectadas

Na interface entre a fase administrativa e a fase judicial

� Não centralização no mesmo Juízo de todos os recursos relativos ao 

mesmo PRC, o que gera ineficiências e incoerências.

� Dúvidas sobre o regime processual aplicável à fase entre a Decisão da AdC 

e a entrada do recurso no tribunal.
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PRCs pendentes em Tribunal em 1-3-2010 

11



OBRIGADO

Paulo de Sousa Mendes

Director

Departamento Jurídico e do Contencioso

paulosousamendes@concorrencia.pt
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Gabinete de Estudos Económicos 
e Acompanhamento de Mercados

(GEE/GAM)

Atribuições, recursos humanos e actividades desde 2 008

Autoridade da Concorrência (AdC)
http://www.concorrencia.pt



2

GEE/GAM

• O Gabinete de Estudos Económicos (GEE) e o Gabinete de 
Acompanhamento de Mercados (GAM) foram criados, por 
despacho interno, em Julho de 2008.

• Desde essa data funcionam conjuntamente como GEE/GAM.

• Director desempenha, também, as funções normalmente 
atribuídas ao economista-chefe de uma autoridade da 
concorrência.

2
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GEE/GAM

De acordo com Regulamento da Estrutura Interna da AdC:

• GEE - Unidade Orgânica responsável pela análise 
económica, incluindo acompanhamento de mercado/sectores 
económicos, e pelo controlo de qualidade das análises 
económicas;

• GAM  - Unidade Orgânica responsável por análises sectoriais 
e de mercado, em particular de mercados regulados, 
incluindo respectiva regulação e regulamentação.

3
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GEE/GAM

• As atribuições do GEE/GAM inserem-se nos poderes de 
supervisão e de regulamentação da AdC, tal como definidos 
no artigo 7.º dos seus Estatutos - vide Decreto-Lei n.º
10/2003, de 18 de Janeiro.

• Em particular, no exercício dos seus poderes de supervisão, 
compete à AdC «Proceder à realização de estudos (…) que, 
em matéria de concorrência, se revelem necessários».

• E no exercício dos seus poderes de regulamentação, pode a 
AdC «Aprovar ou propor a aprovação de regulamentos, nos 
termos legalmente previstos» e «Emitir recomendações e 
directivas genéricas».
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GEE/GAM

Missão do GEE:

• Apoiar o Conselho na eleição e revisão dos sectores de actividade 
que serão analisados no que respeita a eventuais práticas anti-
concorrenciais;

• Assegurar o seguimento do estado-da-arte e das melhores práticas, 
nacionais e internacionais, de modo a que as lições pertinentes 
sejam incorporadas na base de conhecimento dos economistas da 
AdC;

• Preparar e implementar um programa de publicações que satisfaça 
as obrigações estatutárias da AdC, nomeadamente de um Relatório 
Anual de Defesa e Promoção da Concorrência e de uma série de 
publicações não-regulares dirigida às empresas e agentes 
económicos.
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GEE/GAM

• Assegurar, em articulação com o Conselho, a realização de 
contactos com universidades, centros de investigação, 
organizações profissionais e outras redes de conhecimento, no País 
e no estrangeiro;

• Assegurar a concepção, actualização e exploração de bases de 
dados e indicadores, nomeadamente no âmbito das actividades de 
seguimento de mercados.

• Coadjuvar o Conselho na preparação de decisões e propostas de 
política legislativa;
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GEE/GAM

• Fazer avaliações ex-post de decisões da AdC;

• Organizar seminários de investigação e acções de formação em 
cooperação com o GRI e o DJC sempre que necessário, e 
promover a sua divulgação interna.
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GEE/GAM

Missão do GAM:

• Elaborar pareceres e estudos sobre questões gerais de natureza 
jurídica ou económica suscitadas no âmbito da actividade da AdC;

• Elaborar periodicamente Relatórios de Acompanhamento dos 
mercados;

• Propor ao Conselho recomendações tendentes a aumentar o grau 
de concorrência existente com fundamento numa análise 
custo/benefício;

• Proceder ao acompanhamento, a nível nacional e comunitário, da 
evolução jurídico-económica dos diferentes enquadramentos 
sectoriais;
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GEE/GAM

• Analisar o impacto concorrencial das decisões tomadas pelos 
reguladores sectoriais, bem como a actividade desenvolvida pela 
AdC;

• Realizar inquéritos a sectores de actividade económica que 
permitam orientar a acção da AdC, não apenas para efeitos de 
aplicação das regras de antitrust, como também para servirem de 
guia para a formulação de nova legislação sectorial ou alteração da 
existente; 

• Este instrumento permite, ainda, identificar os sectores em que se 
deverão focalizar os esforços da promoção da cultura de 
concorrência (competition advocacy);
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GEE/GAM

• Acompanhar e apresentar propostas de actuação da AdC no âmbito dos 
auxílios de Estado;

• Tem ainda como atribuição participar em representação da AdC junto de 
organizações comunitárias e internacionais e outras entidades, em 
articulação com o GRI.

• Como exemplo, colaboradores do GEE/GAM participam nas reuniões ECN 
dos seguintes Grupos de Trabalho (GT), entre outros: GT dos 
Economistas-Chefe; GT  sobre Telecomunicações; GT sobre Energia; GT 
sobre a Cadeia Alimentar; GT sobre Veículos Motores.

• De realçar a participação de um membro do GEE/GAM, em representação 
da AdC, nas reuniões do recentemente criado ECN Joint Working Team
sobre o Leite.
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GEE/GAM

Recursos humanos do GEE/GAM:

10 economistas = 1 director + 9 técnicos superiores

dos quais 2 Licenciados, 1 MBA, 1 Mestre, 6 Doutorados.

Um dos 6 economistas doutorados trabalha a tempo parcial, 
sendo professor associado de economia com agregação numa 
universidade Portuguesa.

Trabalha também no GEE/GAM um licenciado e mestrando 
como assistente de investigação.
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GEE/GAM

• Vários elementos do GEE/GAM têm colaborado ainda, de 
uma forma regular, em casos/processos tanto do DPR como 
do DCC e também do DJC, em sectores de actividade tais 
como telecomunicações e energia.
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GEE/GAM

Desde 2008, o GEE/GAM tem prosseguido intensa actividade de 
acompanhamento de mercados, tendo desenvolvido análises 
económicas, nomeadamente, sobre:

(i) O sector dos combustíveis líquidos e gasosos (Relatórios de Junho 
2008, Dezembro 2008 e Março 2009, Newsletters trimestrais e 
Boletins estatísticos mensais);

(ii) O sector das comunicações electrónicas (Relatório anual de 
acompanhamento dos mercados e Relatório sobre a mobilidade dos 
consumidores, entre outras análises);

(iii)  O sector da energia eléctrica; 
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GEE/GAM

(iv) O sector da banca (Relatório conjunto AdC/BdP sobre a 
mobilidade dos clientes particulares e PME’s na banca a 
retalho);

(v) Outros sectores de actividade económica (e.g., fármacos 
genéricos, moagem de trigo e panificação);

(vi) Auxílios de Estado.

14



15

GEE/GAM

Para desenvolver a sua actividade de análise económica de 
mercados e sectores de actividade, o GEE/GAM depende, de 
uma forma crucial, da recolha de informação de natureza 
quantitativa e qualitativa de diversas entidades como sejam: 
INE, Direcções Gerais, reguladores sectoriais, Comissão 
Europeia, OCDE, agências de informação tais como a Reuters, 
Platts e Cullen International e os diversos operadores de 
mercado e associações empresariais.

É constante preocupação do GEE/GAM solicitar às empresas 
apenas a informação estritamente necessária ao seu trabalho 
de análise económica.
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GEE/GAM

O plano de actividades para 2010 inclui:

� Conclusão, em Julho 2010, do Relatório Final sobre o estudo das 
relações comerciais entre a grande distribuição alimentar e os seus 
fornecedores;

� Continuação da publicação online da Newsletter trimestral sobre os 
mercados dos combustíveis líquidos e gás engarrafado e do Boletim 
mensal de estatísticas de combustíveis líquidos;

� Desenvolvimento de uma análise económica sobre a plena 
liberalização da prestação de serviços postais em Portugal (vide
Directiva 2008/06/CE);

16
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GEE/GAM

� Elaboração do Relatório sobre a aquisição e comercialização dos 
direitos de transmissão televisiva de eventos desportivos;

� Conclusão da análise económica, iniciada em 2009, das 
consequências sobre o bem-estar dos consumidores e sobre o 
bem-estar social das políticas de oferta de descontos conjuntos;

� Continuação do acompanhamento dos mercados de energia 
eléctrica;

� Elaboração do Relatório Anual de Acompanhamento dos Mercados 
de Comunicações Electrónicas, referente ao ano de 2009;

17
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GEE/GAM

� Elaboração de Pareceres para o ICP-ANACOM (sobre mercados de 
circuitos alugados, mercados grossistas de terminação de 
chamadas, mercado da radiodifusão e acesso à rede telefónica 
pública fixa);

� Elaboração de Pareceres para a ERSE;

� Organização de seminários de investigação para 2010/2011.
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OBRIGADO

João Eduardo Gata

Director

Gabinete de Estudos Económicos e Acompanhamento de Mercados 
(GEE/GAM)

(jgata@concorrencia.pt)



Gabinete das Relações Internacionais

Autoridade da Concorrência (AdC)
http://www.concorrencia.pt
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Índice da apresentação 

1. As Relações Internacionais – enquadramento institucional

2. Competências GRI
3. Estrutura GRI

4. A Rede Europeia da Concorrência  (ECN)

5. O Comité de Concorrência da OCDE
6. A Rede Internacional da Concorrência (ICN)

7. Cooperação Bilateral 

8. Projectos em curso
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1. Relações Internacionais - enquadramento 
institucional 

• Nos termos dos seus estatutos (anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2003 , de 18 
de Janeiro), constituem atribuições da AdC:

– Exercer todas as competências que o direito comunitário confira às 
autoridades administrativas nacionais no domínio das regras de 
concorrência; 

– Assegurar a representação técnica do Estado Português nos 
organismos comunitários em matéria de política de concorrência;

– Acompanhar a actividade de concorrência dos organismos 
comunitários e estabelecer as competentes relações de cooperação.



44

Rede Europeia 
da Concorrência 

(ECN)
Grupo de autoridades 

de concorrência Europeias
(ECA)

Rede Internacional
da Concorrência

(ICN)

Comité de Concorrência
OCDE

Comité de Concorrência
UNCTAD

Acordo Bilateral 
Sistema de defesa da 
Concorrência Brasileiro

Encontro Ibérico 
da Concorrência 

Encontro Luso-Francês
da Concorrência

Cooperação técnica
-Singapura
-Marrocos

-Peru

Acordo de Cooperação
Com Turquia

Varia
- Conf de Lisboa 

-Processos de reenvio prejudicial

1. Relações Internacionais – enquadramento 
institucional
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2. Competências GRI

• Acompanhar a actividade dos fora internacionais ,

• Garantir a harmonização, articulação e coerência da posição da  AdC nos 
diversos fora internacionais, 

• Coordenar a actividade internacional das diversas unidades orgânicas, 

• Acompanhar as políticas nacionais e comunitárias de auxílios de e stado

• Acompanhar o estado da arte e as melhores práticas nacionais e i nternacionais

• Promover contactos no âmbito de acordos de cooperação e de a juda ao 
desenvolvimento que a AdC venha a celebrar, 

• Gerir em suporte electrónico os processos comunitár ios e toda a informação 
objecto de intercâmbio no âmbito da Rede ECN .
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3. Estrutura GRI

• Gabinete composto por 5 elementos: 

– Directora

– 2 Juristas

– 1 Economista
– 1 Ciência Política

________
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4. A Rede Europeia da Concorrência

• Membros: 

– DG Concorrência Comissão Europeia  
– Autoridades Nacionais da Concorrência dos 27 Estados Membros

• Contexto da sua criação: Descentralização da aplicação das Regras Europeias de 
Concorrência:  Regulamento n.º 1/2003, do Conselho

• Consequências práticas da descentralização - Artigos  101.º e 102.º

– Aplicados por 27 Estados Membros e Comissão Europeia
– Incluindo 28 legislações processuais distintas (princípio da autonomia processual) 
– Cobrindo um total de 23 línguas oficiais

• “A Rede é uma instância de debate e cooperação tendo em vista a a plicação e 
execução da política comunitária da concorrência (…) e constitui a base para a 
criação e manutenção de uma cultura comum de concor rência na Europa .”

cf. Comunicação da Comissão sobre a cooperação no âmbito da rede de autoridades da concorrência  
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4. A Rede Europeia da Concorrência 

• Grupos de trabalho:

– Cartels: Practice and Policy 
– Competition Chief 

Economists  
– Cooperation Issues and Due 

Process 
– Horizontal Agreements 
– Vertical Restraints 

• Grupos Ad hoc:

– Cooperation in Mergers
– Internet search markets

• Grupos de Trabalho 
sectoriais :

– Energy 
– Environment 
– Financial Services
– Food 

» Joint Working Team 
on Milk

– Pharmaceuticals
– Telecom
– Transport 

• ECN Newsletter
• ECN Brief: 

http://ec.europa.eu/competition/ecn/brie
f/index.html

• Reunião dos Directores Gerais

• Plenário
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4. A Rede Europeia da Concorrência

• Acompanhamento das iniciativas legislativas da Comissão Europeia, ex.:

– Sector dos auxílios de estado

– Regulamento de isenção por categorias:
• Restrições verticais e respectivas Orientações

• Sector dos Seguros e respectiva Comunicação

• Sector Automóvel e respectivas Orientações

• Acordos de Investigação e de Desenvolvimento, Acordos de Especialização, e novas Orientações 
sobre Acordos de Cooperação Horizontal 

– Orientações sobre Acordos Horizontais

– Matéria legislativa no âmbito da SEPA ( Single Euro Payment Area) 

• Contribuição para o exercício de avaliação do funcionamento do Regulamento n.º
1/2003

• Envolvimento dos stakeholders sempre que possível 
________
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5. O Comité da Concorrência da OCDE

• Representantes dos Estados Membros da OCDE e Países  observadores. 
Comunidade Empresarial também presente - BIAC

• Reúne três vezes por ano : Fevereiro, Junho e Outubro

• Tem dois grupos de trabalho : 

– WP2 Competition and Regulation
– WP3 Enforcement and Co-operation

• Temas recentes: Concorrência e mercados financeiros, Industria farmacêutica - Genéricos , 
Resale Price Maintenance, Esmagamento de margens, Transparência processual

• Global Forum on Competition: Reúne em Fevereiro, e é composto pelos membros da 
OCDE e por representantes de jurisdições não membros

• Fórum Ibero Americano da Concorrência: Fórum Regional que tem na sua base 
iniciativa das autoridades de concorrência de Espanha e Portugal

• Peer Review: Revista da legislação nacional em matéria de concorrência pelos pares, seguido 
de um relatório da OCDE com análise e recomendações
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6. Rede Internacional da Concorrência

• Reúne autoridades da concorrência a nível mundial

– De A a Z: Albânia a Zâmbia 
– Total de 107 instituições de mais de 96 jurisdições

• Fórum de discussão para partilha de experiências e identificação de 
boas práticas

– Soft harmozination / One size does not feet all

• Grupos de trabalho 

– Advocacy, Agency effectiveness, Cartéis, Concentrações, Práticas Unilaterais

• Reunião anual e Workshops

– AdC organizou o Workshop anual dos Cartéis em 2008, de 28 a 30 de Outubro
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6. Rede Internacional da Concorrência

• Trabalho no âmbito da ICN, AdC integra equipas de redacção:

– Advocacy Working Group
• Manual sobre condução de estudos de mercado

– Capítulo sobre obtenção de informação no âmbito de estudos de mercado

– Agency Effectiveness
• Manual sobre planeamento estratégico da actividade

– Capítulos sobre Elaboração de Missão, Planeamento Estratégico e Indicadores 
de Resultado

– Mergers Working group
• Práticas Recomendadas

– Capítulos sobre “Failing firm defense” e “market definition”
– Envolvimento de NGA portuguesas a convite da AdC para apresentação de 

comentários: Dr. Carlos Botelho Moniz e Professor Pedro Pita Barros

• Série de teleseminários sobre “Tools for Change”
– Em preparação: apresentação sobre SNEOC e o impacto na actividade da AdC a 

nível de procedimento de controlo de concentrações

________
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7. Cooperação Bilateral 

• Promove o posicionamento da AdC internacionalmente e visa fomentar o 
know-how, partilha de melhores práticas

– Visita à AdC de diversas ANC, ex.: Bulgária; China; Singapura; Turquia

– Participação em diversas acções de outras ANC , ex.: Alemanha; Brasil; Chile; Estados 
Unidos da América; Marrocos; Polónia; República Checa; Suíça

– Partilha de know-how no âmbito do estudo de mercado  sobre o sector dos 
combustíveis: Áustria; Espanha; França; Hungria; Rússia; Comissão Europeia

– Acordos de Cooperação bilateral: prevêem, inter alia, troca de informação relevante sobre 
actividades das partes; consulta mútua em matéria de política da concorrência; partilha de 
decisões finais e documentação não confidencial

• Ex: Turquia e Brasil (assinado em 14 de Janeiro)
• Negociações em curso: República do Equador e Ucrânia
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7. Cooperação Bilateral 

• Protocolo de cooperação com o Brasil:

– Assinado durante a III Conferência de Lisboa sobre o Direito e a Economia da 
Concorrência, 14 e 15 de Março

– Exemplo mais recente de cooperação:
• AdC serviu como ponto de ligação entre a SDE e a CMVM no âmbito da aquisição da 

CIMPOR pela Camargo e Votorantim

– Relação de grande proximidade entre a AdC e o sistema de defesa da 
concorrência brasileiro

• Participação do Presidente do Conselho da AdC na Conferência “Em defesa comercial 
e defesa da concorrência, com intervenção sobre “Aplicação do Direito da 
Concorrência na UE”

• Reuniões bilaterais, no âmbito da revisão de lei da concorrência no Brasil,  ente 
Presidente do Conselho da AdC com Senadores Brasileiros sobre a experiência da 
AdC na aplicação da lei da concorrência em Portugal

• Participação do Presidente do Conselho da AdC na Celebração do Dia de Combate ao 
Cartel, onde estiveram presentes o Presidente Lula da Silva e Comissária Europeia 
responsável pela Concorrência Neelie Kroes 

– Dinamização da Rede Lusófona da Concorrência
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7. Cooperação Bilateral 

• Encontro Ibérico da Concorrência

– Encontro anual entre a Comisión Nacional de Competencia e AdC

– Temas de interesse estratégico para ambas as autoridades, ex: reunião 2009:
• Estudo dos combustíveis; metodologias de seguimento sectorial; sanções 

• Encontro Luso-francês da Concorrência

– Encontro anual ente a Autorité de la Concurrence e AdC

– Primeira reunião em 2009
– Temas em debate: Medidas cautelares; Estudo no sector dos combustíveis; SEPA; 

apresentação da nova autoridade de concorrência francesa

________
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8. Projectos em curso

• Impulsionar a Rede Lusófona da Concorrência

– Composta pelos membros da CPLP : Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau; 
Moçambique; Portugal; S. Tomé e Príncipe e Timor Leste

– Memorando de entendimento com a UNCTAD 
• Presidente AdC procedeu à apresentação da Rede Lusófona na reunião do 

Comité em 2008

– Apoio técnico institucional
• Ex: Moçambique

– Organização da próxima reunião anual prevista para 2011
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