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Parecer da Entidade Reguladora da Saúde (ERS)

sobre a Proposta de Lei n.º 99/XIV/2.ª (GOV)

Na sequência do pedido de emissão de parecer sobre a Proposta de Lei n.º 99/XIV/2.ª 

(GOV), que procede à transposição da Diretiva (UE) 2019/1, a qual “visa atribuir às 

autoridades da concorrência dos Estados-Membros competência para aplicarem a lei de 

forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno”, vem a Entidade 

Reguladora da Saúde (ERS) apresentar a sua pronúncia.

I. Enquadramento

A Proposta de Lei n.º 99/XIV/2.ª (GOV) procede à transposição da Diretiva (UE) 2019/1, 

que “visa atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-Membros competência para 

aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno”.

Nesse âmbito, a Proposta de Lei n.º 99/XIV/2.ª (GOV) procede à segunda alteração ao 

regime jurídico da concorrência, aprovado pela Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, alterada 

pela Lei n.º 23/2018, de 5 de junho; e à primeira alteração aos Estatutos da Autoridade da 

Concorrência (AdC), aprovados pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto.

Em termos globais, a ERS acolhe positivamente o reforço dos poderes sancionatórios, de 

regulamentação, de investigação e de decisão atribuídos à AdC, no quadro de uma 

intervenção regulatória que se pretende mais capaz, abrangente no âmbito das 

competências e funções que lhe estão legal e regularmente adstritas, o que inclui, bem 

assim, a articulação da AdC com as demais autoridades reguladoras setoriais, como é o 

caso da ERS.

II. Das alterações ao regime jurídico da concorrência, aprovado pela Lei n.º 19/2012, 

de 8 de maio, alterada pela Lei n.º 23/2018, de 5 de junho

Em termos gerais, a ERS não tem objeções de fundo a apresentar.

Quanto ao disposto no artigo 35.º da Proposta de Lei n.º 99/XIV/2.ª (GOV), é mantido, no 

essencial, o já anteriormente previsto pelo legislador relativamente à articulação da AdC 
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com as autoridades reguladoras setoriais no âmbito de práticas restritivas de 

concorrência, nomeadamente, a ERS.

A acrescer à previsão já constante do n.º 2 do artigo 35.º atualmente em vigor 

(necessidade de parecer prévio das autoridades regulatórias setoriais para a tomada de 

decisões da AdC após a conclusão da fase de instrução dos processos), é agora incluída,

bem assim, a necessidade do mesmo parecer prévio para a tomada de decisões pela AdC 

nos casos previstos nas alíneas c) e d) do n.º 3 do artigo 24.º, isto é, após a conclusão da 

fase de inquérito.

Tal alargamento e reforço das relações de articulação e cooperação entre a AdC e as 

autoridades reguladoras setoriais merece o juízo positivo por parte da ERS.

III. Das alterações aos Estatutos da Autoridade da Concorrência (AdC), aprovados 

pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto

Nos termos do n.º 1 do artigo 40.º dos Estatutos da AdC atualmente em vigor, “A AdC é 

independente no exercício das suas funções e não se encontra sujeita a superintendência 

ou tutela governamental, não podendo o Governo dirigir recomendações ou emitir 

diretivas ao conselho de administração sobre a sua atividade, nem sobre as prioridades a 

adotar na prossecução da sua missão”.

Ora, na redação do n.º 1 do artigo 40.º agora proposto na Proposta de Lei n.º 99/XIV/2.ª 

(GOV), lê-se o que seguidamente se reproduz:

“A AdC é independente no exercício das suas funções e não se encontra sujeita a 

superintendência ou tutela governamental, não podendo o Governo dirigir instruções ou 

recomendações nem emitir diretivas ao conselho de administração sobre a sua atividade, 

nem sobre as prioridades a adotar na prossecução da sua missão, podendo contudo ser 

destinatária de regras estratégicas gerais ou orientações em matéria de prioridades não 

relacionadas com inquéritos setoriais ou com processos específicos para aplicação dos 

artigos 101.º e 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”.

A redação agora proposta levanta sérias reservas quanto à sua oportunidade, adequação

e conveniência, bem como quanto à sua conformidade com a lei e com a própria ratio e 

funcionamento da AdC e demais entidades reguladores, tal qual as mesmas se encontram 

reguladas na Lei-Quadro das Entidades Reguladoras (Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, 

com a última redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro).
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Com efeito, dispõe a Lei-Quadro das Entidades Reguladoras, nos n.os 1 e 2 do artigo 45.º:

“1 - As entidades reguladoras são independentes no exercício das suas funções e não se 

encontram sujeitas a superintendência ou tutela governamental, sem prejuízo do disposto 

nos números seguintes.

2 - Os membros do Governo não podem dirigir recomendações ou emitir diretivas aos 

órgãos dirigentes das entidades reguladoras sobre a sua atividade reguladora nem sobre 

as prioridades a adotar na respetiva prossecução”.

Assim, a ERS é do entendimento que o disposto no n.º 1 do artigo 40.º constante da

Proposta de Lei n.º 99/XIV/2.ª (GOV) desrespeita o disposto quer no n.º 1 do artigo 40.º 

dos Estatutos da AdC atualmente em vigor, quer nos n.os 1 e 2 e do artigo 45.º da Lei-

Quadro das Entidades Reguladoras.

Acresce que a Proposta de Lei n.º 99/XIV/2.ª (GOV), no seu artigo 1.º (“Objeto”), não faz 

qualquer menção à introdução de alterações à Lei-Quadro das Entidades Reguladoras. 

Sem prejuízo, mesmo na hipótese de a Proposta de Lei n.º 99/XIV/2.ª (GOV) vir a aduzir 

expressamente uma alteração à Lei-Quadro das Entidades Reguladoras neste capítulo, o 

disposto no n.º 1 do artigo 40.º, tal como se encontra redigido, ao comprometer o princípio 

fundante e norteador de toda a atividade e funcionamento das autoridades reguladoras

tais quais as mesmas foram pensadas e regulados pelo legislador, merece um juízo 

negativo e de discordância por parte da ERS.

IV. Conclusões

Assim, e em face do supra exposto, a ERS manifesta a sua não objeção, na globalidade, 

às alterações promovidas pela Proposta de Lei n.º 99/XIV/2.ª (GOV) ao regime jurídico da 

concorrência, aprovado pela Lei n.º 19/2012, de 8 de maio (alterada pela Lei n.º 23/2018, 

de 5 de junho), mais acolhendo positivamente o reforço quer dos poderes da AdC, quer 

da sua relação de articulação com as demais autoridades reguladoras, nas quais se inclui 

a ERS, em ambos os casos se favorecendo uma atuação crescentemente diligente, eficaz 

e concertada das autoridades reguladoras no quadro do ordenamento jurídico vigente e 

da realidade dos factos que lhe é subsumível.

No que respeita às alterações aos Estatutos da AdC a ERS manifesta o seu parecer 

negativo relativamente à redação do n.º 1 do artigo 40.º constante da Proposta de Lei n.º 
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99/XIV/2.ª (GOV), na medida em que tal normativo, ao comprometer a independência 

enquanto princípio nuclear da AdC e demais autoridades reguladoras, desrespeita o 

disposto no n.º 1 do artigo 40.º dos Estatutos da AdC atualmente em vigor e nos n.os 1 e 2

do artigo 45.º da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras.

Porto, 29 de outubro de 2021




