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Exmo Senhor 

Presidente da 

Comissão de Economia, Inovação, Obras  

Públicas e Habitação 

 

 

Data: 02 de novembro de 2021 

N. Refª : PARC-000203-2021  

 

Assunto: Proposta de Lei 99/XIV/2 - Transpõe a 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 

 

Na sequência do solicitado, junto enviamos os nossos comentários à Proposta de Lei 

referenciada, mantendo-nos ao dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais, 

 

Com os meus melhores cumprimentos,  

 

A Diretora Geral 

 

(Ana Cristina Tapadinhas) 

 

 

Comissão de Economia, Inovação,
Obras Públicas e Habitação
N.º Único: 690640 
N.º Entrada: 561
Data: 02/11/2021
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1. Apreciação na generalidade 

A Proposta de Lei em apreço visa a transposição para o ordenamento jurídico nacional 

da Diretiva (EU) 2019/1 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de dezembro de 

2018 relativa à atribuição às autoridades da concorrência dos Estados-membros de 

competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento 

do mercado interno (doravante, Diretiva). 

Esta Diretiva, tem como propósito essencial, garantir a aplicação efetiva da política de 

concorrência da União Europeia, estabelecendo um conjunto de regras destinadas a 

assegurar que as autoridades nacionais da concorrência dispõem de garantias de 

independência, de meios e competências de execução e de aplicação de coimas 

necessários à aplicação dos artigos 101º e 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (doravante, TFEU), e por outro lado, garantir o bom funcionamento do 

mercado interno. 

Com efeito, e como é amplamente reconhecido, nas jurisdições onde a eficácia do 

direito da concorrência é menor, a perceção de impunidade afeta consumidores e 

empresas, podendo contribuir para uma situação de maior vulnerabilidade e propiciar 

práticas anticoncorrenciais, com consequências indesejáveis nos preços, na qualidade, 

na escolha e inovação. Nesse sentido, tornava-se imperativo criar um efetivo espaço 

comum de concorrência na União, desiderato para o qual contribui esta Diretiva, ao 

atribuir um conjunto comum mínimo de competências decisórias e de investigação às 

Autoridades Nacionais da Concorrência. 

A presente Proposta de lei, transpõe, assim, para a ordem jurídica interna esta Diretiva, 

e 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 (aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

125/2014, de 18 de agosto). 
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A DECO salienta e acompanha a opção vertida na presente Proposta de Lei com vista a 

estender o âmbito de aplicação da Diretiva às infrações puramente domésticas, 

alicerçada na necessidade de garantir a unidade do sistema jurídico, a igualdade de 

tratamento entre infratores, maior certeza jurídica e, ainda, uma interpretação 

uniforme e em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 

Europeia. 

De referir que, com vista a assegurar a imparcialidade das autoridades administrativas 

nacionais da concorrência, a Diretiva prescreve que a atividade das mesmas não deve 

ser financiada através do produto das coimas aplicadas por infrações aos artigos 101º e 

102.º do TFUE. Assim, e nesse sentido, a Proposta de Lei, em linha aliás com a Proposta 

de Anteprojeto de transposição da Diretiva preparado pela Autoridade da Concorrência 

em 2019, prevê a alteração dos Estatutos da Autoridade da Concorrência, com 

referência a todas as infrações, seja no âmbito dos artigos 101º e 102.º do TFUE seja em 

relação às restantes infrações ao regime jurídico da concorrência, eliminando a 

disposição que previa constituir receita da Autoridade 40% do produto das coimas 

aplicadas pelos ilícitos que lhe competia investigar ou sancionar. A DECO havia então e 

no âmbito do processo de consulta pública a respeito da Proposta de Anteprojeto, 

sinalizado que o documento não refletia em que sentido seria revista a afetação do 

produto das coimas, sugerindo que, parte do produto das coimas revertesse para 

projetos relacionados com a proteção de consumidores. 

Congratula-se, assim, a presente alteração, consagrando a afetação de parte do 

montante das coimas aplicadas pela Autoridade da Concorrência ao Fundo para a 

Promoção dos Direitos dos Consumidores. 

Por outro lado, a Diretiva vem reforçar a cooperação entre autoridades nacionais de 

concorrência, designadamente no âmbito da realização de diligências probatórias, 

instituindo o intercâmbio de informações entre estas autoridades e a utilização das 

mesmas como meio de prova de infrações às regras de concorrência, desde que 

respeitadas as garantias previstas no artigo 12º do Regulamento (CE) n.º 1/2003. 
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Sendo amplamente reconhecida como profícua a cooperação entre autoridades 

nacionais de concorrência, e com autoridades reguladoras sectoriais, não será, em nosso 

entendimento, de menosprezar no plano nacional, promover também uma cooperação 

mais estreita com outras organizações, mormente com organizações de consumidores.  

Na verdade, a linha entre a proteção dos consumidores e a promoção e defesa da 

concorrência é, por vezes, muito ténue, pelo que se considera que seria frutífera uma 

cooperação mais estreita e efetiva, com benefícios para a atividade de autoridades e 

consumidores. 

A implementação de uma cooperação estreita entre autoridades nacionais e 

organizações de consumidores permitiria, em particular, tirar proveito do especial 

posicionamento das organizações de consumidores no que respeita à informação sobre 

eventuais infrações, decorrente da análise e tratamento de reclamações. De resto, no 

plano europeu, parecer-nos-ia igualmente pertinente fomentar uma cooperação mais 

estreita entre a Rede Europeia de Concorrência e a Rede de Cooperação entre as 

Autoridades Nacionais responsáveis pela aplicação da legislação no âmbito da proteção 

e defesa dos consumidores (Rede CPC). 

Acresce que, os mercados têm vindo a tornar-se cada vez mais complexos, realidade que 

não se cinge apenas ao mercado digital, mas também cada vez mais aos mercados 

tradicionais, em que uma mesma empresa pode disponibilizar ou prestar serviços 

sujeitos a diferentes regimes de regulação, como é o caso de serviços associados no 

mercado da energia ou telecomunicações, e em que, uma mesma prática ou conduta 

pode ser da competência de diferentes autoridades.  

As autoridades nacionais de concorrência, os reguladores, autoridades nacionais para 

proteção dos consumidores e organizações de consumidores têm evidentemente um 

diferente papel atendendo às respetivas atribuições, mas devem, na perspetiva da Deco, 

cooperar com vista a garantir que os mercados ofereçam escolha, proteção e qualidade 

dos serviços aos consumidores. 
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Num outro plano, e refletindo a solução prescrita pela Diretiva, passa a determinar-se o 

montante máximo das coimas aplicáveis a um conjunto de contraordenações tendo em 

consideração o volume de negócios total, a nível mundial, solução que se nos oferece 

proporcional tendo em atenção que o volume de negócios é um importante indicador 

da capacidade financeira da empresa, que deve ter em consideração uma abrangência 

territorial de cariz mundial. 

No entendimento da DECO, o montante das coimas aplicáveis é um instrumento 

privilegiado e fundamental para garantir um mercado concorrencial, enquanto efeito 

dissuasor da prática infratora, pelo que não pode deixar de se salientar que o legislador 

português, optou neste particular, por balizar o montante máximo no limiar mínimo 

previsto na Diretiva, embora esta não impeça os Estados-Membros de manterem ou 

preverem a imposição de um montante máximo da coima mais elevado. Por outro lado, 

lamenta-se que se prescrevam exclusivamente regras atinentes ao cálculo do montante 

máximo da coima, e não igualmente do montante mínimo, atendendo a que a aplicação 

de coimas muito díspares e a verificação de resultados processuais muito diferentes 

consoante o Estado-Membro em que a empresa exerce atividade pode comprometer a 

sua eficácia e criar fragmentação. 

Por último, a DECO não pode deixar de salientar e manifestar veementemente 

discordância no que respeita à proposta alteração aos Estatutos da Autoridade da 

Concorrência no que tange à independência desta entidade administrativa 

independente, que legitimaria que o Governo pudesse passar a dirigir 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.  

De resto, tal alteração seria não só contrária à natureza de uma entidade administrativa 

independente, como contrária ao espírito da Diretiva de reforço da independência das 

autoridades de concorrência, contendendo, ademais, com o disposto no artigo 45.º, n.º 

2 da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto (doravante, Lei-Quadro das Entidades 
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Reguladoras), que determina que 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.  

 

2. Apreciação na especialidade 

 

2.1 Alteração à Lei n.º 19/2012, de 8 de maio 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

São aditados os n. º 3 e 4, disposições que surgem como corolários dos princípios da 

efetividade e da interpretação conforme ao Direito da União, e em linha com o prescrito 

na Diretiva, consagra-se, agora expressamente, no n.º 5 que a aplicação da lei que 

estabelece o regime jurídico da concorrência deve respeitar os princípios gerais do 

direito da União Europeia e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.  

 

Artigo 3.º 

Noção de empresa 

N.º 1 

Em linha com a Diretiva, o conceito amplo de empresa, distante do conceito jurídico-

formal de empresa, parece tornar-se ainda mais abrangente, ao conferir-se ainda maior 

amplitude ao conceito de atividade económica, que na redação em vigor era 

concretizado na oferta de bens ou serviços num determinado mercado. Atendendo, 
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porém, tratar-se de um conceito amplamente estabilizado na jurisprudência, não se 

alcança a razão ou qualquer benefício na sua alteração. 

 

Artigo 7.º 

Prioridades no exercício da sua missão 

A presente norma vem clarificar e reforçar a competência da Autoridade da 

Concorrência para estabelecer prioridades no desempenho das suas atribuições legais, 

prescrevendo agora, em conformidade com o artigo 4.º, n.º 5 da Diretiva que esta 

Autoridade poderá rejeitar denúncias que não considere de execução prioritária. 

Ora, muito embora se veja vantagens e possíveis ganhos no estabelecimento de 

prioridades para a política da concorrência, a DECO não pode deixar de criticar a 

possibilidade aberta pela redação da Diretiva, conduzindo à possibilidade de rejeição de 

denúncias que não se enquadrem nas prioridades de execução definidas pela 

Autoridade da Concorrência. 

Com efeito, afigura-se-nos manifestamente diferente estabelecer prioridades de 

atuação ou algo que se pode perigosamente aproximar de arquivamentos liminares de 

denúncias, as quais, muito embora possam não se enquadrar como prioridades de ação 

da autoridade podem ter manifesto impacto e distorcer o mercado. 

A Deco consideraria, por outro lado, favorável que a definição das prioridades da política 

de concorrência cuja publicitação se encontra prevista no n.º 3 da presente norma fosse 

precedida de uma consulta prévia junto, designadamente, de autoridades reguladoras 

setoriais, de associações de consumidores e outros stakeholders considerados 

relevantes. Tal, será, ainda mais pertinente, atentas as alterações introduzidas. 
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Artigo 8.º 

Processamento de denúncias 

N.º 2 

Tememos que a possibilidade de rejeição de denúncias com fundamento na 

circunstância de não constituírem matéria de investigação prioritária, esvazie 

inexoravelmente a prerrogativa de exercício de denúncia. Com efeito, não só por si pode 

desincentivar a denúncia de situações que, embora graves, não se enquadrem nas 

prioridades previamente estabelecidas, como no limite se pode entender que 

constituindo fundamento expressamente previsto para a rejeição de denúncias, a 

apresentação por escrito de observações face à informação pela Autoridade da 

Concorrência de que não será dado seguimento à denúncia, constitua uma mera 

formalidade, sem efeito útil. 

Mais uma vez, no limite, tal pode ter o efeito pernicioso de não chegando ao 

conhecimento da Autoridade da Concorrência, via denúncia, determinadas situações, a 

mesma não lograr ter conhecimento de determinados factos ou elementos suficientes, 

para, em conformidade, rever as respetivas prioridades de atuação. 

 

N.º 4 

No entendimento da DECO, importa prever a obrigatoriedade e termos de notificação 

ao autor da denúncia, por parte da Autoridade da Concorrência das decisões em que 

esta declara a denúncia sem fundamento relevante ou não merecedora de tratamento 

prioritário, nomeadamente para efeitos de eventual exercício do direito de impugnação 

contenciosa.  
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N.º 5 

Não podemos, por outro lado, deixar de criticar a alteração proposta ao n.º 5 da 

presente norma que, contrariamente à atual redação da lei que determina que se o 

autor da denúncia não apresentar as suas observações dentro do prazo fixado pela 

Autoridade da Concorrência, a denúncia é arquivada, pretende determinar que, em tais 

situações, a denúncia é considerada retirada e não arquivada. Entendemos que, em tais 

casos se trata efetivamente de um arquivamento, devendo ser tratado enquanto tal, e 

que não deve o regime jurídico da concorrência atribuir o efeito de retirada a denúncia 

à simples circunstância de o autor da denúncia não ter apresentado eventuais 

observações no prazo fixado pela Autoridade da Concorrência. 

Considera-se, por outro lado, que até para efeitos de avaliação da implementação das 

alterações introduzidas, as denúncias rejeitadas com fundamento no facto de não se 

enquadrarem nas matérias de investigação prioritária, deveriam ser identificadas 

separadamente por forma a permitir uma correta avaliação e quantificação. 

 

Artigo 13.º 

Normas aplicáveis 

N.º 3 

Estende-se o âmbito de aplicação da Diretiva às infrações puramente domésticas, opção 

que se afigura na nossa perspetiva acertada, não só no sentido de garantir a unidade do 

sistema jurídico, evitando a existência de diferentes regras em função da natureza 

puramente nacional ou transfronteiriça de eventuais infrações, mas também com vista 

a assegurar uma interpretação uniforme do direito da concorrência. 
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N.º 4 

Em linha com a terminologia adotada pela Diretiva, e com vista a assegurar uma plena 

uniformidade da terminologia e conceitos, seria aconselhável eliminar o termo «visado» 

da Proposta de Lei, substituindo-o por «empresa». 

 

Artigo 15.º 

Prestação de informações 

N.º 1 

Atendendo a que, conforme decorre da Diretiva, a competência de investigação das 

autoridades administrativas nacionais da concorrência deverá adequar-se aos desafios 

da aplicação das normas no ambiente digital, devendo permitir que as autoridades 

obtenham todas as informações relacionadas com a empresa ou associação de 

empresas objeto da medida de investigação em formato digital e possam exigir a 

divulgação de informações que lhes permitam investigar potenciais infrações, 

independentemente do suporte em que as informações estiverem armazenadas, 

designadamente computadores portáteis, telemóveis, outros dispositivos móveis ou 

armazenamento em nuvem, desde que a empresa ou associação de empresas 

destinatária do pedido de informações tenha acesso às mesmas, entende-se que a 

ampliação do tipo de elementos que poderiam ser abrangidos pelos pedidos de 

informação que constava da Proposta de Anteprojeto de transposição da Diretiva se 

revelava adequada, evitando futuras contendas acerca da formulação constante da 

proposta em apreço, que optou antes por prescrever que «a ADC pode solicitar, por 

escrito, ao visado, todas informações necessárias para efeitos da aplicação da presente 

lei».  
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Nesse sentido, sugere-se a alteração da presente norma, densificando os elementos e 

suportes que podem ser abrangidos pelos pedidos de informação, de forma a garantir 

uma efetiva correspondência com o alcance definido nos termos da Diretiva. 

 

N.º 3 e N.º 5 

Salvo melhor opinião, a presente redação poderá permitir abusos por parte dos 

destinatários dos pedidos de informação, nomeadamente a recusa em prestar 

informações, bastando, para o efeito, alegar que o pedido é desproporcionado em 

relação às exigências da investigação (que, por sinal desconhecem, pois não é por si 

conduzida) ou até, muito embora mais dificilmente, de que estarão a ser compelidos a 

admitir que cometeram uma infração. 

Ademais, se atentarmos na correspondente disposição da Diretiva (artigo 8.º), as 

exigências de proporcionalidade colocar-se-ão face às autoridades administrativas 

nacionais – aliás, a quem se dirigem - mais precisamente no que respeita aos termos 

que as mesmas devem observar quando efetuam pedidos de informação e não 

propriamente enquanto fundamento de exclusão da obrigação de prestar informações, 

por parte dos destinatários dos pedidos.  

Naturalmente que, por um lado, importará garantir tais limites e que, por outro lado e 

em última instância, a Autoridade da Concorrência poderá sempre aplicar uma sanção 

pecuniária compulsória, nos termos da alínea c) do artigo 72.º e instaurar processo de 

contraordenação, com fundamento na alínea h) do n.º 1 do artigo 68.º. 

Contudo, tememos que, a manter-se a presente redação nos seus exatos termos, os 

destinatários dos pedidos de informação se escusem a responder, ao abrigo da presente 

disposição.  

Em todo o caso, todas estas circunstâncias em nada beneficiarão a celeridade dos 

processos, podendo prejudicar a investigação e favorecer a conflitualidade, arriscando 
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a presente disposição servir eventuais manobras dilatórias por parte dos destinatários 

dos pedidos de informação.  

Pelo exposto, sugere-se a seguinte redação alternativa: 

N.º 3  

«3 - Os pedidos referidos nos números anteriores devem ser proporcionados e não 

podem compelir os destinatários a admitir a existência de uma infração aos artigos 

101.º e 102.º do TFUE, devendo ser instruídos com os seguintes elementos:» 

 

N.º 5   

«Sem prejuízo do disposto no n.º 3, o destinatário é obrigado a fornecer responder 

aos pedidos de informação efetuados pela AdC e a fornecer as informações 

requeridas nos termos dos n. os 1, 2 e 2, 3. salvo se o pedido da AdC se revelar 

desproporcionado em relação às exigências de investigação ou compelir o visado a 

admitir que cometeu uma infração. 

 

Artigo 17.º 

Abertura do inquérito 

 

N.º 3 

Atendendo à epígrafe do artigo, e na medida em a epígrafe deve ter correspondência 

integral com o conteúdo, que no caso remete para a tramitação do processo, entende-

se que o n.º 3 da norma deveria ser autonomizado em norma própria. 
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N.º 5 

Entende-se ser criticável a limitação que resultava já da anterior redação da Lei da 

Concorrência ao exercício de denúncia, ao exigir-se a apresentação de denúncia através 

de formulário aprovado e constante da página eletrónica da Autoridade da 

Concorrência. 

 

Artigo 18.º 

Poderes de busca, exame, recolha e apreensão 

N.º 1 

A Diretiva atribui às autoridades de concorrência dos Estados-Membros competências 

reforçadas para aplicação das regras de concorrência europeias de forma mais eficaz, 

promovendo uma melhor adaptação ao ambiente digital. 

Com efeito, a evolução tecnológica significou determinantes alterações aos padrões 

comunicacionais, pelo que uma aplicação eficaz do direito da concorrência exige uma 

adaptação ao panorama atual em que se vive, e a possibilidade de acesso e recolha de 

elementos de prova que espelhe a nova realidade de atuação dos agentes económicos, 

e que nessa medida, não se poderia encontrar limitada aos meios tradicionais que, em 

alguns casos, podem até não ter qualquer expressão na prática atual. 

Compreende-se, nesse sentido, que se ampliem e melhor concretizem, o tipo de 

elementos que podem ser abrangidos pelas diligências de busca e apreensão, que 

incluem qualquer forma de informações ou dados, em qualquer formato, físico ou 

digital, designadamente, documentos, ficheiros, livros, registos ou mensagens de 

correio eletrónico ou de natureza semelhante, independentemente do suporte, estado 

ou local em que estejam armazenadas, nomeadamente num sistema informático ou 

noutro a que seja permitido o acesso legítimo a partir do primeiro, servidores, 

computadores portáteis, telemóveis, outros dispositivos móveis ou outros dispositivos 
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não previamente identificados com precisão, incluindo mensagens não lidas ou 

informação apagada, desde que acessíveis ao visado ou à pessoa sujeita a busca e 

relacionadas com o visado. 

Não obstante, afigura-se-nos necessário que não sejam limitados os poderes de busca, 

exame recolha e apreensão ao exercício de poderes sancionatórios da Autoridade da 

Concorrência, tal como parece resultar da redação da presente norma, devendo antes 

garantir-se a amplitude dos poderes da Autoridade de forma a garantir a prossecução 

da sua missão e atribuições, designadamente, no que respeita a promover a 

investigação e defesa da concorrência e a plena aplicação da Lei da Concorrência. 

b) Sugere-se que a referência a «mensagens de correio eletrónico ou de natureza 

semelhante» seja substituída por «mensagens de correio eletrónico ou de um sistema 

de mensagens instantâneas», tal como identifica a Diretiva. 

c) Considera-se pertinente a inclusão de quaisquer equipamentos ou dispositivos em 

que se encontrem ou sejam suscetíveis de encontrar as informações consideradas 

relevantes. 

 

Artigo 23.º 

Decisão de imposição de condições no inquérito 

N.º 4 

A Deco salienta a importância da presente norma que, em conformidade com o artigo 

12.º da Diretiva, prevê que antes da aprovação de uma decisão de imposição de 

condições, a Autoridade da Concorrência deverá publicar na sua página eletrónica e em 

dois jornais de maior circulação nacional, a expensas do visado, um resumo do processo, 

identificando a empresa e o conteúdo essencial dos compromissos propostos, fixando 

prazo não inferior a 20 dias úteis para a apresentação de observações por terceiros 

interessados, garantindo, assim, um processo de consulta alargado. Por maioria de 
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razão, contudo, faria sentido que o processo de consulta incluísse um processo 

específico de consulta ao eventual denunciante, caso exista. 

 

Artigo 24.º 

Decisão do inquérito 

N.º 3, al. b) 

Reiterando o supra exposto a respeito da rejeição de denúncias com fundamento no 

facto de não se enquadrarem nas prioridades de atuação da Autoridade, e por maioria 

de razão, não se nos afigura razoável que após as diligências de inquérito, e uma vez 

terminado, o processo possa, nesta fase, ser arquivado com fundamento no facto de se 

tratar de um processo de investigação não prioritária.  

Com efeito, realizadas as investigações, o arquivamento do processo deverá depender 

da inexistência de indícios ou elementos que permitam concluir pela possibilidade 

razoável de vir a ser proferida uma decisão condenatória, e não de uma apreciação 

tardia de prioridades para execução da política de concorrência.  

 

Artigo 69.º 

Determinação da medida da coima 

Refletindo a solução prescrita pela Diretiva, passa a calcular-se o montante máximo da 

coima aplicável nos termos das alíneas a) a g) do n.º 1 do artigo 68.º por referência ao 

volume de negócios total, a nível mundial, solução que se nos oferece proporcional 

tendo em atenção que o volume de negócios é um importante indicador da capacidade 

financeira da empresa, bem como por ter em consideração uma abrangência territorial 

de cariz mundial. 
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No entanto, o legislador português, pese embora decorra da Diretiva que, para garantir 

que as autoridades nacionais podem fixar coimas dissuasoras, o montante máximo da 

coima que pode ser imposto por cada infração aos artigos 101.º ou 102.º do TFUE deverá 

ser estabelecido num nível não inferior a 10 % do volume de negócios total, a nível 

global, da empresa em causa, terá optado por estabelecer antes que o montante 

máximo da coima não pode exceder 10 % do volume de negócios total, optando assim 

por balizar o montante máximo nesse limiar mínimo, embora a Diretiva não impeça os 

Estados-Membros de manterem ou preverem a imposição de um montante máximo da 

coima mais elevado, solução de que se discorda. 

De resto, a DECO lamenta que se prescrevam exclusivamente regras atinentes ao cálculo 

do montante máximo da coima, e não igualmente do montante mínimo, na medida em 

que a aplicação de coimas muito díspares e a verificação de resultados processuais 

muito diferentes consoante o Estado-Membro em que a empresa exerce atividade pode 

comprometer a sua eficácia, criar fragmentação e não ser bem acolhida quer por 

empresas, quer por consumidores. 

 

2.2 Alteração ao Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto 

Artigo 17.º 

Incompatibilidades e impedimentos 

Para garantia da independência e imparcialidade na tomada de decisões pela 

Autoridade da Concorrência, em linha, aliás, com o disposto na Diretiva, a proposta 

aumenta o elenco de incompatibilidades e impedimentos dos membros do conselho de 

administração. 

Nesse sentido, e procurando evitar conflitos de interesses, determina-se que os 

membros do conselho de administração não podem: 
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 a) Intervir em processos relativos à aplicação das regras de concorrência em que 

tenham estado envolvidos; 

 b) Intervir em processos que digam diretamente respeito a empresas na aceção do 

artigo 3.º do regime jurídico da concorrência, aprovado pela Lei n.º 19/2012, de 8 de 

maio, na sua redação atual, ou associações de empresas em que tenham trabalhado ou 

com as quais tenham assumido qualquer outro tipo de compromisso profissional nos 

dois anos anteriores;  

c) Intervir em processos relativos à aplicação das regras de concorrência que tenham 

por alvo empresas na aceção do artigo 3.º do regime jurídico da concorrência, aprovado 

pela Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, na sua redação atual, ou associações de empresas 

nas quais os membros do conselho de administração, os seus cônjuges, pessoas com 

quem vivam em união de facto, descendentes, ascendentes, irmãos, afins até ao 2.º 

grau, adotantes ou adotados, detenham quaisquer interesses, se tal puder 

comprometer a sua imparcialidade num dado caso. 

A DECO entende, porém, que no que tange ao impedimento previsto no n.º 2, al. c), 

deverá ser eliminada a expressão «se tal puder comprometer a sua imparcialidade num 

dado caso», por considerar que, em concreto, qualquer das condições previstas é 

suscetível de comprometer a imparcialidade dos membros do conselho de 

administração, pelo que o impedimento deverá ser absoluto. 

Discorda-se, igualmente, da limitação temporal estabelecida no n.º 4 que determina que 

«nos dois anos seguintes à cessação do seu mandato, os membros do conselho de 

administração não podem intervir no âmbito de uma atividade profissional nos 

processos relativos à aplicação do regime jurídico da concorrência, aprovado pela Lei n.º 

19/2012, de 8 de maio, na sua redação atual, com que tenham lidado durante o seu 

mandato, tendo direito a auferir, durante aquele período de tempo, uma compensação 

equivalente a 50 % do vencimento mensal à data da cessação de funções.»  



 

 
 
 

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO 
Rua de Artilharia Um, nº 79 – 4º 

1269 – 160 Lisboa 

18 

Com efeito, se se poderá compreender a eliminação da proibição total de vínculo ou 

relação contratual, embora a mesma estivesse prevista apenas durante o período de 2 

anos, para melhor ir ao encontro do disposto na Diretiva, que procura garantir que quem 

toma decisões de relevo na matéria está sujeito a procedimentos que asseguram que, 

durante um prazo de tempo razoável após a cessação de funções, se absterá de tratar 

processos de aplicação que possam gerar conflitos de interesses, entende-se que o 

impedimento na intervenção nos processos relativos à aplicação do regime jurídico da 

concorrência com que tenham lidado durante o seu mandato deveria vigorar sem limite 

temporal, não se considerando dois anos um prazo razoável para o efeito. 

 

Artigo 19.º 

Competências do conselho de administração 

N.º 1, Alínea m)  

Tendo em consideração a missão da Autoridade da Concorrência plasmada nos seus 

estatutos que, visa assegurar a aplicação das regras de promoção e defesa da 

concorrência nos setores privado, público, cooperativo e social, no respeito pelo 

princípio da economia de mercado e de livre concorrência, tendo em vista o 

funcionamento eficiente dos mercados, a afetação ótima dos recursos e os interesses 

dos consumidores, bem como tendo presente o disposto no âmbito do procedimento 

de regulamentação (artigo 7.º, n.º1), e bem assim, a especial incumbência de adequada 

promoção da defesa dos serviços de interesse geral e da proteção dos direitos e 

interesses dos consumidores, designadamente prestando-lhes informação, orientação 

e apoio, cooperando com a Direção -Geral do Consumidor e com as associações de 

consumidores (artigo 47.º, n.º 1), sugere-se a seguinte redação alternativa:  

«m) Adotar e dirigir recomendações a organismos públicos sobre medidas legislativas, 

regulamentares e administrativas que possam ter impacto no funcionamento da 
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concorrência, bem como promover a sensibilização do público em geral e dos 

consumidores em particular, para as regras de concorrência.» 

 

Artigo 30.º 

Trabalhadores e titulares de cargos de direção ou equiparados 

N.º 10, al. c) 

À semelhança do referido supra a respeito dos impedimentos aplicáveis a membros do 

conselho de administração, a DECO entende que deverá ser eliminada a expressão «se 

tal puder comprometer a sua imparcialidade num dado caso», por considerar que, em 

concreto, qualquer das condições previstas é suscetível de comprometer a 

imparcialidade, pelo que o impedimento deverá ser absoluto. 

 

Artigo 35.º 

Receitas 

Congratula-se a alteração no que respeita à afetação do produto das coimas aplicadas 

pela Autoridade da Concorrência, que passará a reverter em 80% para o Estado e em 

20% para o Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores.  

A DECO havia, aliás, sinalizado aquando da Proposta de Anteprojeto de transposição da 

Diretiva que o documento, embora previsse a eliminação da disposição que previa 

constituir receita da Autoridade da Concorrência 40% do produto das coimas, em 

obediência ao disposto na Diretiva que determina que a atividade das autoridades não 

deve ser financiada através do montante de coimas aplicadas por infrações aos artigos 

101.º e 102.º do TFUE, não determinava em que sentido era revista a afetação do 

produto das coimas, defendendo a DECO que parte do produto das coimas revertesse 

para projetos relacionados com a proteção dos consumidores. 
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Nesse sentido, secunda-se a opção de excluir do financiamento da atividade da 

Autoridade da Concorrência todas as coimas por infrações ao regime da concorrência, e 

não apenas as resultantes de infrações aos artigos 101.º e 102.º do TFUE, e em particular 

congratula-se a previsão determinando que parte do montante das coimas reverterá 

para o Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores. 

 

Artigo 40.º 

Independência 

N.º 1 

A proposta em apreço determina, e passamos a transcrever: 

«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.» (sublinhado nosso) 

A Deco não pode deixar de manifestar a sua discordância face à alteração proposta, 

atendendo a que, a Autoridade da Concorrência enquanto entidade administrativa 

independente deve ser independente no exercício das suas funções. Por outro lado, 

salienta-se, que, aliás, nos termos do disposto no artigo 45.º, n.º 2 da Lei-Quadro das 

Entidades Reguladoras, 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. 
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Acresce que, nos termos da Diretiva se pretende acautelar que as Autoridades Nacionais 

de Concorrência «não solicitam nem aceitam instruções do governo ou de qualquer 

outra entidade pública ou privada no desempenho das suas funções e no exercício da 

sua competência para aplicar os artigos 101.o e 102.o do TFUE, sem prejuízo do direito 

de o governo de um Estado-Membro, caso seja aplicável, estabelecer regras estratégicas 

gerais que não estejam relacionadas com inquéritos setoriais ou com processos de 

aplicação específicos. (mais uma vez, sublinhado nosso). No caso português, parece-nos, 

salvo melhor opinião, estar vedada tal possibilidade, desde logo, face ao disposto no 

artigo 45.º, n.º 2 da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras. Por outro lado, vê-se com 

estranheza que pese embora se pretenda vedar qualquer ingerência na condução das 

prioridades a adotar na prossecução da respetiva missão, a redação agora proposta 

pretenda legitimar «orientações em matéria de prioridades», o que se nos afigura 

claramente conflituante. 

Termos em que a DECO sugere a seguinte redação alternativa: 

«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, 

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

atividade, nem sobre as prioridades a adotar na prossecução da sua missão.» 

 

 

 

 

 




