
 
 

Artigo 69.º 
 

Determinação da medida da coima 
[…] 

 
4 - No caso das contraordenações referidas nas alíneas a) a g) do n.º 1 do artigo 
anterior, o montante máximo da coima aplicável não pode exceder 10 % do 

volume de negócios total gerado em território nacional, ou global quando 
estiver em causa o incumprimento dos artigos 101.º e 102.º do TFUE, 
realizado no exercício do ano da prática da infração ou na média dos anos 
de prática da infração continuada ou do concurso de infrações, pelo 
conjunto de pessoas que integrem cada uma das empresas infratoras, nos 
termos do artigo 3.º, ou, pela associação de empresas. 
5 - Caso a infração de uma associação de empresas nos termos do número 
anterior esteja relacionada com as atividades das empresas associadas, o 
montante máximo da coima aplicável não pode exceder 10 % do volume de 
negócios total, agregado, a nível mundial, do conjunto de pessoas que integrem 
as empresas associadas que exerçam atividades no mercado afetado pela 
infração, não podendo a responsabilidade financeira de cada empresa associada 
no que respeita ao pagamento da coima exceder o montante máximo fixado nos 
termos do número anterior. 
6 - Caso seja aplicada uma coima à associação de empresas e às empresas 
associadas nos termos do n.º 5, o volume de negócios destas não deve ser tido 
em conta no cálculo da coima da associação de empresas. 
7 - O volume de negócios total, gerado em território nacional, ou global 
quando estiver em causa o incumprimento dos artigos 101.º e 102.º do 
TFUE, realizado no exercício do ano da prática da infração ou na média 
dos anos de prática da infração continuada ou do concurso de infrações, 
realizado por cada uma das empresas infratoras nos termos dos números 
anteriores, bem como o volume de negócios realizado por estas no mercado 
afetado pela infração, são calculados de acordo com o previsto no artigo 39.º, 
podendo o volume de negócios no mercado afetado ser objeto de estimativa. 
8 - No caso das contraordenações referidas nas alíneas a) a g) do n.º 1 do artigo 
anterior, a coima aplicável a pessoas singulares não pode exceder 10 % do 
respetivo rendimento do trabalho, incluindo rendimento empresarial e 
profissional, bruto anual, no último ano completo em que se tenha verificado a 
prática proibida. 
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