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Pronúncia da ASF sobre a Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª (GOV), que procede à alteração do regime 

jurídico da concorrência e dos estatutos da Autoridade da Concorrência 

 

Sumário Executivo: 

A Proposta de Lei em apreço procede à alteração do regime jurídico da concorrência e dos estatutos 

da Autoridade da Concorrência (AdC), transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) n.º 

2019/1 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018. 

Do ponto de vista das atribuições e competências da ASF, suscitam-se observações relativamente a 

duas disposições da Proposta de Lei. 

 

I — Enquadramento 

Através de mensagem de correio eletrónico de 19 de maio de 2022, veio a Comissão de Economia, 

Obras Públicas, Planeamento e Habitação da Assembleia da República solicitar a pronúncia da 

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), até ao dia 9 de junho, sobre a 

Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª (GOV), que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) n.º 2019/1 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, 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, procedendo: 

• À terceira 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 pelo Decreto-Lei n.º 108/2021, de 7 de dezembro 

(págs. 6 a 59 e 71 a 95 do documento); 

• À primeira alteração aos estatutos da Autoridade da Concorrência (AdC), aprovados pelo Decreto-

Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto (págs. 59 a 71 documento). 

Conforme refere a Exposição de Motivos da Proposta, a Diretiva (UE) n.º 2019/1 visa “permitir que as 

autoridades nacionais da concorrência (ANC) dos Estados-Membros da UE apliquem de forma mais 

eficaz as regras de concorrência da UE, assegurando que dispõem das garantias de independência, dos 
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meios e das competências de investigação e decisão necessárias, nomeadamente em matéria de 

aplicação de coimas”. 

Seguindo de perto a Exposição de Motivos da Proposta de Lei, resultam da mesma as seguintes 

alterações aos estatutos da AdC: 

• A previsão de que as disposições legais nacionais aplicáveis ao funcionamento da AdC devem ser 

interpretadas à luz do direito da União, incluindo a Diretiva (UE) n.º 2019/1, para garantia da 

independência funcional da referida Autoridade; 

• A previsão de que os membros do conselho de administração, os dirigentes e os trabalhadores da 

AdC não solicitam, nem aceitam instruções do Governo ou de qualquer outra entidade pública ou 

privada no desempenho das suas funções, alargando-se, concomitantemente, o elenco das 

incompatibilidades e dos impedimentos; 

• A previsão de que a atividade da AdC não deve ser financiada através do produto das coimas 

aplicadas por infrações aos artigos 101.º e 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia e ao regime jurídico da concorrência, para assegurar a respetiva imparcialidade. 

Quanto ao regime jurídico da concorrência, podem retirar-se da Exposição de Motivos da Proposta de 

Lei as seguintes alterações: 

• A consagração da possibilidade de a AdC rejeitar o tratamento de questões que não considere 

prioritárias, reforçando-se a competência desta Autoridade para estabelecer prioridades no 

desempenho das suas atribuições legais; 

• A previsão de um conjunto mínimo de poderes de investigação e de decisão da AdC, nomeadamente, 

diligências de busca e apreensão, pedidos de esclarecimentos a trabalhadores de empresas ou 

associações de empresas, buscas domiciliárias, pedidos de informação e inquirições; 

• A previsão expressa, como contraordenação punível com coima, da falta ou recusa de resposta, ou 

do fornecimento de resposta falsa, inexata ou incompleta, no âmbito de diligências de inquirição e 

diligências de busca, exame, recolha e apreensão realizadas pela AdC e da não prestação de 

informações dentro do prazo fixado por pedido da AdC, tal como da possibilidade de punir o 

incumprimento de condições impostas por decisão no final do inquérito; 



 

 

3 

 

• A determinação do montante máximo das coimas aplicáveis tendo em consideração o volume de 

negócios, enquanto indicador da capacidade financeira das empresas, na dupla dimensão de reflexo 

das necessidades de prevenção especial e da situação económica do visado; 

• A previsão de programas de clemência para cartéis secretos (em particular, o benefício de dispensa 

ou redução da coima por associações de empresas); 

• A maior facilidade de acesso a documentos confidenciais pelos advogados ou assessores 

económicos para efeitos do exercício dos direitos de defesa; 

• A introdução de alterações em algumas normas do regime dos recursos judiciais visando a 

transposição da Diretiva (UE) n.º 2019/1, bem como suprir lacunas e aditar clarificações que evitem 

a pendência judicial motivada estritamente por questões de natureza processual; 

• A introdução de alterações ao regime da transação, à luz da prática decisória consolidada da AdC 

entretanto desenvolvida quanto à sua aplicação em processos concretos, visando o incremento dos 

incentivos para recurso a este tipo de procedimento, bem como a clarificação e o reforço da 

segurança jurídica do instituto. 

 

II – Análise da ASF 

Analisado o articulado da Proposta de Lei, suscitam-se observações relativamente a duas disposições 

que podem ter impacto na esfera da ASF: 

• O n.º 2 do artigo 35.º do regime jurídico da concorrência (pág. 35 do documento), relativo à 

articulação com autoridades reguladoras setoriais no âmbito de práticas restritivas de concorrência.  

A redação vigente desta disposição prevê que, sempre que estejam em causa práticas restritivas 

com incidência num mercado que seja objeto de regulação setorial, compete às autoridades 

reguladoras setoriais dar parecer prévio à decisão da AdC prevista no n.º 3 do artigo 29.º, ou seja, 

antes da decisão final após a conclusão da instrução.  

Na proposta de Lei é aditada a remissão para as alíneas c) e d) do n.º 3 do artigo 24.º do referido 

regime, pelo que as autoridades reguladoras setoriais passam a dar parecer prévio à decisão da AdC 

também na fase de inquérito.  
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Neste sentido, sugere-se que, à semelhança da remissão para o n.º 3 do artigo 24.º, que identifica 

através da menção às alíneas as decisões que estão em causa, a remissão para o n.º 3 do artigo 

29.º seja também concretizada através da referência específica às alíneas aplicáveis, ou seja, 

apenas as alíneas a) e c) do n.º 3 do artigo 29.º, uma vez que a alínea b) desta disposição é revogada 

pela Proposta de Lei e a respetiva alínea d) é excluída pelo próprio n.º 2 do artigo 35.º quando refere 

“salvo nos casos de encerramento do processo sem condições”. Esta especificação por alíneas 

permitiria também eliminar o referido excerto. 

Por outro lado, e ainda que corresponda ao regime vigente, deveria ser fixado um prazo mínimo para 

que as autoridades reguladoras emitam o parecer, que se propõe que seja de 15 dias úteis.  

Esta sugestão quanto à previsão de um prazo mínimo é extensiva a outras disposições que preveem 

a articulação com autoridades reguladores setoriais, designadamente no mesmo artigo 35.º e nos 

artigos 55.º e 61.º do regime jurídico da concorrência. 

Nestes termos, sugere-se a seguinte redação: “Sempre que estejam em causa práticas restritivas 

com incidência num mercado que seja objeto de regulação setorial, a adoção de uma decisão pela 

AdC nos termos das alíneas c) e d) do n.º 3 do artigo 24.º ou das alíneas a) e c) do n.º 3 do artigo 

29.º é precedida, salvo nos casos de encerramento do processo sem condições, de parecer 

prévio da respetiva autoridade reguladora setorial, que será emitido em prazo fixado pela AdC, não 

inferior a 15 dias úteis.” 

 

• A alínea m) do n.º 1 do artigo 19.º dos estatutos da Autoridade da Concorrência (pág. 65 do 

documento), que passa a prever que compete ao conselho de administração da AdC, nos termos do 

regime jurídico da concorrência, “Adotar e dirigir recomendações a organismos públicos sobre 

medidas legislativas, regulamentares e administrativas que possam ter impacto no funcionamento 

da concorrência, bem como promover a sensibilização do público para as regras de concorrência”.  

A formulação adotada para esta nova competência do conselho de administração da AdC afigura-se 

excessivamente ampla e indeterminada, podendo ser fonte de incerteza jurídica – suscetível de, com 

razoabilidade, gerar dúvidas interpretativas sobre o seu sentido e alcance –, e contender com a 

independência funcional das autoridades reguladoras setoriais, como a ASF, dotadas de natureza e 

regime jurídico de independência. 
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De facto, se os membros do Governo não podem dirigir recomendações ou emitir diretivas ao 

conselho de administração da ASF sobre a atividade reguladora da ASF ou prioridades a adotar na 

respetiva prossecução (cf. n.º 2 do artigo 4.º dos Estatutos da ASF, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

1/2015, de 6 de janeiro), também afetaria a independência da prossecução da missão e atribuições 

pelas autoridades reguladoras setoriais encontrarem-se no âmbito genérico de destinatários de 

recomendações da AdC. 

Ainda que o regime hoje vigente já preveja uma situação em que a AdC pode dirigir recomendações 

às autoridades reguladoras setoriais [cf. alínea a) do n.º 3 do artigo 62.º do regime jurídico da 

concorrência], a generalização da admissibilidade de recomendações independentemente de um 

enquadramento específico reforçaria ainda mais esta “intrusão” na independência das entidades 

reguladoras. 

Importa, pelo exposto, que a disposição em apreço exclua do seu âmbito de aplicação as entidades 

administrativas independentes. 

Pelo exposto, apresenta-se a seguinte sugestão de redação: “Adotar e dirigir recomendações a 

organismos públicos que não tenham natureza de entidade administrativa independente sobre 

medidas legislativas, regulamentares e administrativas que possam ter impacto no funcionamento 

da concorrência, bem como promover a sensibilização do público para as regras de concorrência”. 

 

Do ponto de vista das atribuições e competências da ASF, com exceção dos comentários indicados, 

as restantes disposições da Proposta de Lei não suscitam observações adicionais. 
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