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Proposta de Lei 8/XV/1 

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 

 

A ICC é a voz do mundo empresarial e considera a economia como uma força para o 

crescimento económico em todo o mundo.  

 

A ICC Portugal reputa que a Proposta de Lei, com génese material na Autoridade da 

Concorrência (AdC), contém segmentos que agravam de forma desproporcional e 

totalmente descabida os custos de contexto das empresas, que são o motor da economia 

portuguesa e do emprego, estabelecendo ónus que não resultam da Diretiva, tudo em 

desabono da segurança jurídica e da competitividade dos agentes económicos ativos em 

território nacional.  

 

A ICC Portugal sugere, assim, de forma não exaustiva, a cessação e reformulação dos 

subsequentes excertos da Proposta, os quais, na atual redação, contribuem para o 

estrangulamento das empresas, para a criação de novos ónus numa vertente dogmática 

de hiper-regulação sancionatória e para a perda de competitividade da economia 

portuguesa, em desabono das Empresas, do Emprego e das Famílias: 

 

1. Eliminação do cálculo das coimas tendo por base o volume de negócios mundial 

das empresas em causa, passando este a reportar-se ao volume de negócios total 

das empresas gerado em território nacional, com correlativa reformulação em 

conformidade do artigo 69.º, n.os 4, 5, 7 e artigo 72.º (1.º parágrafo). 

 

2. Eliminação do cálculo do volume de negócios para efeitos de determinação da 

coima máxima aplicável com base em estimativas, com descontinuação do artigo 

69.º, n.º 7. 
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3. Eliminação da possibilidade de aplicação de coima a associação tendo por base o 

volume de negócios de todas as empresas suas associadas (e não apenas o 

volume de negócios da própria associação), com cessação do artigo 69.º, n.os 5 a 

7. 

4. Descontinuação da imprescritibilidade “sem limitação temporal” dos processos 

sancionatórios prevista no artigo 74.º, n.º 9, sendo esta norma suprimida.  

 

5. Cessação do efeito meramente devolutivo de decisão da autoridade administrativa 

que aplique coima, com reformulação dos artigos 84.º, n.os 4 e 5, no sentido de ser 

atribuído efeito suspensivo ao recurso de decisão que aplique coima. 

 

6. Descontinuação da possibilidade do tribunal decidir por despacho, sem audição da 

empresa, o recurso que tenha por objeto decisão interlocutória da AdC, com 

eliminação do artigo 85.º, n.º 4.  

 

7. Apresentação de recurso judicial de decisão da AdC pela empresa diretamente 

junto do TCRS, com o desiderato de obstar à retenção ou esquecimento do recurso 

pela autoridade administrativa e acautelar o respetivo efeito útil, com correlativa 

reformulação dos artigos 85.º e 87.º.  

 

8. Adoção de um prazo de 60 dias úteis para efeitos de recurso de decisão final 

adotada para o TCRS e deste para o TRL, em conformidade com o Direito da UE, 

com reformulação do artigo 87.º, n.º 1. 

 

9. Previsão expressa de recurso em matéria de facto das decisões do TCRS (com 

concomitante gravação da audiência de julgamento na 1.ª instância), para o TRL e 

de direito para o STJ, sendo reformulado o artigo 89.º, n.º 1.  

 

10. Obrigatoriedade de divulgação da versão não confidencial de decisões judiciais, 

sendo substituído o “pode” por “deve” no artigo 90.º, n.º 2, conforme também já 

taxado no artigo 90.º, n.º 1.  
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11. Cessação do pagamento de taxas de notificação em sede de controlo de 

operações de concentração que podem ascender a EUR 75.000 por operação 

notificada, sendo eliminado o artigo 94.º, n.º 1, alíneas a) e b). 

 

12. Declarar os colaboradores, titulares de cargos de direção ou equiparados da AdC 

impedidos de exercerem funções de perito independente junto dos tribunais em 

processos tramitados ao abrigo da LdC, com aditamento de novo parágrafo no 

artigo 30.º dos Estatutos da AdC. 

 

13. Autonomização em nova alínea da divulgação de informação estatística, remetendo 

a respetiva densificação para regulamento a adotar pela AdC, com concomitante 

revisão do artigo 46.º, n.º 1, alínea f), dos Estatutos da AdC. 

 

Pela Comissão de Concorrência da ICC Portugal  

Eduardo Maia Cadete 

Presidente 

 


