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A ERSE recebeu, em 19 de maio de 2022 (n./ref. R-Tecnicos/2022/2074) da Assembleia da República, 

através da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação (CEOPPH), solicitação de 

pronúncia relativamente a Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª (GOV), que altera o regime jurídico da concorrência 

e os estatutos da Autoridade da Concorrência. 

Correspondendo ao solicitado, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) emite o seguinte 

parecer. 

 

1  ENQUADRAMENTO FORMAL 

Encontra-se em avaliação na CEOPPH a Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª (GOV), que transpõe a 

Diretiva (UE) 2019/1, 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. 

A Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª (GOV) tem como objeto efetuar a transposição para a ordem jurídica interna 

a referida Diretiva (UE) 2019/1, procedendo à terceira alteração ao regime jurídico da concorrência, 

aprovado pela Lei n.º 19/2012, de 8 maio, alterada pela Lei n.º 23/2018, de 5 de junho, e pelo Decreto-Lei 

n.º 108/2021, de 7 de dezembro (adiante, Lei da Concorrência) [alínea a) do artigo 1.º da Proposta], e à 

primeira alteração aos Estatutos da Autoridade da Concorrência (AdC), aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto (adiante, Estatutos da AdC) [alínea b) do artigo 1.º da Proposta]. 

Com propósito semelhante, a ERSE foi já chamada a pronunciar-se a respeito da Proposta de 

Lei n.º 99/XIV/2.ª (GOV), tendo concretizado esse parecer em comunicação1 remetida à Assembleia da 

República, através da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, em 9 de novembro de 

2021. 

                                                           
1 N/ ref. E-Tecnicos/2021/1505, datada de 9 de novembro de 2021. 
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2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Com a transposição da Diretiva (UE) 2019/1, pretende-se prosseguir um objetivo duplo, conforme referido 

na exposição de motivos da proposta de desenvolvimento legislativo, de “(…) garantir a aplicação efetiva 

da política de concorrência da União Europeia (…) e (…) o bom funcionamento do mercado interno”. 

Também como referido, a citada Diretiva “(…) atribui, pela primeira vez, um conjunto comum mínimo de 

competências decisórias e de investigação às ANC, tendo em vista criar um efetivo espaço comum de 

concorrência na União (…)”. 

Há, na proposta legislativa ora suscitada a parecer da ERSE, a intenção de dotar o edifício jurídico nacional 

dos mesmos princípios de efetividade na aplicação da Lei da Concorrência, assim como de afirmar um 

contexto de igualdade de tratamento dos diferentes sujeitos económicos, com independência da sua 

localização no espaço da União. A par deste objetivo, pretende reforçar-se a objetividade e certeza jurídicas 

da aplicação do regime jurídico da concorrência, bem como evitar-se “(…) o aumento de litigiosidade em 

função da delimitação da geografia da infração”. 

Estando as competências de regulação da ERSE centradas num setor de atividade económica que atravessa 

uma profunda transformação organizacional, em que a afirmação de um contexto de mercado interno é, 

simultaneamente, um objetivo e um processo em construção, não se pode deixar de considerar da maior 

relevância todos os desenvolvimentos, legislativos ou outros, que contribuam para um contexto integrado 

de avaliação do exercício da concorrência e a promoção de um plano equitativo de aplicação das respetivas 

regras. 

Como referido no parecer da ERSE de 9 de novembro de 2021, já atrás mencionado, a Lei da Concorrência 

em vigor estabelece explicitamente uma articulação da AdC com as entidades reguladoras setoriais, 

relativamente a adoção de medidas cautelares (artigo 34.º), práticas restritivas de concorrência (artigo 

35.º), controlo de concentrações (artigo 55.º), estudos de mercado e inquéritos por setores económicos 

(artigo 61.º) e emissão de recomendações (artigo 62.º). 

Esta articulação legislativa, no entendimento da ERSE, visa, desde o seu início, estabelecer uma arquitetura 

funcional do modelo regulatório (transversal e vertical), que assegure o bom funcionamento do mercado 

e dos setores regulados relativamente à concorrência. Entende ainda a ERSE que esta arquitetura tem, por 

via de um eixo de cooperação entre instituições reguladoras que lhe é característico, permitido a obtenção 

de resultados positivos na promoção da concorrência, também no setor da energia. 
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A montante dessas referências específicas, a Lei da Concorrência já estabelece (no n.º 4 do seu artigo 5.º) 

que as “(…) autoridades reguladoras setoriais e a Autoridade da Concorrência cooperam entre si na 

aplicação da legislação de concorrência, nos termos previstos na lei, podendo, para o efeito, celebrar 

protocolos de cooperação bilaterais ou multilaterais (…)”, facto que estabelece, desde logo, o regime de 

cooperação e articulação entre os dois referenciais de regulação em matérias de concorrência.  

No quadro da articulação e cooperação entre a AdC e a ERSE, cabe ainda destacar a integração da AdC nas 

estruturas consultivas dos setores da energia – eletricidade e gás natural -, que tem, na opinião desta 

Entidade e por acréscimo aos aspetos atrás mencionados e relativos à Lei da Concorrência, potenciado o 

regime de cooperação entre os dois referenciais de regulação e a própria aplicação mais efetiva do regime 

jurídico da concorrência, como preconizado na Proposta de lei. 

Num outro plano de articulação entre a autoridade nacional para a concorrência e as autoridades 

reguladoras setoriais, deve ainda atender-se ao facto de que, nos termos do atual artigo 5.º da Lei da 

Concorrência, o “(…) financiamento da AdC é assegurado pelas prestações das autoridades reguladoras 

setoriais (…)” em complemento de taxas que a própria aplica.  

 

3 CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES 

No enquadramento geral atrás efetuado, entende a ERSE, também por uma razão de coerência formal e 

de conteúdo com o parecer emitido a 9 de novembro de 2022 de que já se deu nota, que a sua pronúncia 

relativamente à Proposta de Lei deve atender, de forma mais concreta, às disposições que materialmente 

versem o regime de cooperação e de articulação entre a AdC e as entidades reguladoras setoriais. 

Em todo o caso, atentas as características genéricas com implicações transversais, não pode a ERSE deixar 

de se pronunciar a respeito de alguns desenvolvimentos legislativos na presente Proposta de Lei que reputa 

da maior relevância.  Está neste contexto: 

a) A introdução de uma disposição legal indutora da utilização de meios eletrónicos (artigo 5.º-A) no 

desempenho das atividades da AdC e das outras autoridades competentes “no âmbito do objeto” da 

Lei da Concorrência. 

Neste contexto específico, importa sublinhar a importância que a digitalização de processos acarreta 

para a prossecução da generalidade das atividades no contexto das sociedades atuais, sendo que a 
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atuação das autoridades com responsabilidades de regulação e supervisão são beneficiárias desse 

processo de digitalização, porquanto o mesmo aumenta a efetividade das respetivas atuações. 

Entende, pois, a ERSE que este desenvolvimento é da maior relevância no contexto da proposta 

legislativa em apreciação. 

b) A criação de um quadro formal de cooperação entre autoridades nacionais de concorrência dos 

Estados-Membro da União Europeia, que a Diretiva (UE) 2019/1 consagra e a presente proposta de 

desenvolvimento legislativo pretende transpor para o ordenamento jurídico nacional (artigos 35.º-A, 

35.º-B, 35.º-C, 35.º-D e 35.º-E). 

A este propósito, entende a ERSE dever expressar a sua manifesta concordância com tal 

desenvolvimento legislativo, já que, num contexto de maior e mais aprofundada interação dos agentes 

económicos no quadro do mercado interno, esta é uma ferramenta da maior relevância para a 

prossecução dos objetivos de defesa e salvaguarda da concorrência. De resto, embora centrado 

formalmente na cooperação de autoridades nacionais de concorrência na União Europeia, esta 

alteração legislativa não deixa de constituir um desenvolvimento matricial de competências de que 

beneficiam, pelos menos potencialmente, também os setores sujeitos a regulação setorial. 

No que concerne às disposições que materialmente versem o regime de cooperação e de articulação entre 

a AdC e as entidades reguladoras setoriais, o presente parecer versa o disposto no artigo 5.º (questões de 

financiamento da AdC pelos reguladores setoriais e regime de cooperação), artigo 34.º (medidas 

cautelares), no artigo 35.º (práticas restritivas de concorrência), no artigo 55.º (controlo de concentrações), 

no artigo 61.º (estudos de mercado e inquéritos por setores económicos) e no artigo 62.º (emissão de 

recomendações). 

A Proposta de Lei integra alterações ao artigo 5.º (relativo ao funcionamento da AdC), ao artigo 34.º 

(medidas cautelares) e ao artigo 35.º (práticas restritivas de concorrência), não se prevendo alterações 

para o disposto nos artigos 55.º (controlo de concentrações), 61.º (estudos de mercado e inquéritos por 

setores económicos) e 62.º (emissão de recomendações). 

No que respeita à alteração do artigo 5.º da Lei da Concorrência, a Proposta de Lei não altera o disposto 

nos seus n.º 3 e n.º 4, em que, respetivamente, se estabelece o financiamento da AdC por prestações das 

autoridades reguladoras setoriais e se determina a cooperação entre a AdC e as autoridades reguladoras 

setoriais na aplicação da legislação de concorrência. Em concreto, a alteração a este artigo na Proposta de 
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Lei visa questões processuais de prestação de contas pela AdC, que não envolvem a regulação setorial, pelo 

que a ERSE entende que a mesma não altera o quadro material em que se desenvolve a cooperação e 

articulação com a AdC. 

No que respeita às alterações propostas para o artigo 34.º (medidas cautelares) estas visam reforçar o 

disposto legal ao dispor da AdC para aplicação e medidas cautelares, sem que se altera o regime de 

articulação a autoridade reguladora setorial, consubstanciado em parecer prévio desta, o que se considera 

equilibrado. Todavia, em situações de maior complexidade, o prazo máximo de pronúncia da autoridade 

reguladora setorial a que se refere o n.º 4 deste artigo, pode ser demasiado restritivo, sugerindo-se que se 

possa aditar a possibilidade de, devidamente fundamentado em complexidade acrescida, poder aquele 

prazo ser acrescentado de outros 5 dias úteis para a pronúncia. 

Já no que concerne ao artigo 35.º (práticas restritivas de concorrência) as alterações substanciais que se 

introduzem à Lei da Concorrência versam o disposto no seu n.º 2, passando a acrescentar-se a necessidade 

de pronúncia pela autoridade reguladora setorial relativamente a decisões da AdC na conclusão da fase de 

inquérito (artigo 24.º da Lei da Concorrência), em particular com a conclusão de inquérito por decisão 

condenatória em procedimento de transação (alínea c) do n.º 3) e arquivamento do processo mediante 

imposição de condições (alínea d) do n.º 3). Esta alteração, entende a ERSE, não altera – antes, reforça – a 

já existente arquitetura da cooperação e articulação entre a regulação transversal da concorrência e a 

regulação setorial. 

Assim sendo, como atrás referido neste Parecer, entende a ERSE expressar que acolhe positivamente a 

Proposta de Lei suscitada a seu parecer, porquanto: 

1) Não se altera materialmente qualquer disposição legal no regime jurídico da concorrência que vise 

o modelo de cooperação e articulação entre a regulação transversal da concorrência e a regulação 

setorial; e, simultaneamente,  

2) O quadro legal continua a manter, de forma explícita, a possibilidade das autoridades reguladoras 

setoriais e a Autoridade da Concorrência poderem adensar a forma como cooperam e se articulam, 

nomeadamente através de protocolos específicos, tendo presente o objetivo de potenciar a 

aplicação daquele regime jurídico e a sua efetividade; 
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3) A introdução de um quadro formal de cooperação entre autoridades nacionais de concorrência 

dos Estados-Membro da União Europeia, reveste-se da maior relevância num contexto de 

crescente integração do mercado interno e de crescente complexidade das atividades económicas, 

pelo que a existência de uma via de cooperação matricial concorre para potenciar a atuação em 

defesa da concorrência. 

 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, em 9 de junho de 2022 

Emitido no exercício das competências consultivas dos artigos 3.º, n.º 4, al. a), 15º a 18º dos Estatutos da ERSE, o parecer é suscetível de ser 
disponibilizado publicamente, após tomada de decisão ou um ano após a elaboração, sem prejuízo do acesso ou divulgação anterior, nos termos 
legais. A disponibilização não abarca a informação que, por natureza, seja comercialmente sensível, segredo legalmente protegido ou dados 
pessoais. 
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