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PARECER 

 

I. Introdução 

1. A Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, através de email 

datado de 19 de maio de 2022, solicitou junto da Autoridade Nacional da Aviação 

Civil (ANAC) a emissão de parecer escrito sobre a Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª (GOV). 

2. A Proposta de Lei em análise visa transpor para a ordem jurídica nacional a Diretiva 

(UE) 2019/1 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018 

(doravante abreviadamente “Diretiva (UE) 2019/1”), a qual pretendeu atribuir às 

autoridades da concorrência dos Estados-Membros competência para aplicarem a lei 

de forma mais eficaz e, bem assim, garantir o bom funcionamento do mercado 

interno. 

3. Neste sentido, a Diretiva (UE) 2019/1 estabelece, essencialmente, um conjunto de 

regras destinadas a assegurar que as autoridades nacionais da concorrência dispõem 

de garantias de independência e de meios e competências de investigação e decisão 

necessárias para a aplicação eficaz dos artigos 101.º e 102.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (doravante TFUE) – cf. n.º 1 do artigo 1.º. 

4. Do ponto de vista institucional, a Diretiva (UE) 2019/1 constitui um importante marco 

na consagração da independência das autoridades nacionais da concorrência, 

codificando os principais corolários da mesma, como a estabilidade orçamental ou 

autonomia na gestão dos seus recursos. 

5. Ora, a Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª (GOV), aqui em análise, pretendendo transpor 

para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2019/1, propõe a alteração do Regime 

jurídico da concorrência, aprovado pela Lei n.º 19/2012, de 8 de maio (doravante 

abreviadamente “LdC”), e ainda a alteração dos Estatutos da Autoridade da 

Concorrência (doravante abreviadamente “AdC”), aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

125/2014, de 18 de agosto. 

 

II. Análise 

6. Atento o solicitado e tendo em atenção as competências e atribuições da ANAC, 

enquanto autoridade reguladora setorial, em matéria da concorrência, cumpre 

proceder à análise das alterações legislativas propostas pelo diploma em análise. 

 

a. Regime jurídico da concorrência 

7. A par das atribuições e competências atribuídas à ANAC, em matéria da concorrência, 

pelos seus próprios Estatutos (aprovados pelo Decreto-Lei n.º 40/2015, de 16 de 

março), também o Regime Jurídico da concorrência prevê atribuições e competências 

naquela matéria. 

8. Ora, conforme melhor se descreve de seguida, considera-se que as propostas de 

alteração ao Regime jurídico da concorrência, conforme previstas na Proposta de Lei 

em análise, não introduzem significativas alterações nas atribuições e competências 
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atualmente atribuídas à ANAC. 

9. Desde logo, o n.º 3 do artigo 5.º da LdC não sofrerá qualquer alteração, continuando 

a prever a participação da ANAC – a par das restantes autoridades reguladoras 

setoriais – no financiamento da AdC. Assim, e nos termos da mencionada norma, que 

mantém a sua redação, “o financiamento da Autoridade da Concorrência é 

assegurado pelas prestações das autoridades reguladoras setoriais e pelas taxas 

cobradas, nos termos a definir nos estatutos”. 

10. Também a relação de cooperação e apoio permanente entre a AdC e a ANAC, 

conforme prevista no n.º 4 do artigo 5.º da LdC, não terá qualquer alteração, 

continuando esta norma a prever 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”. 

11. No que respeita à referida relação de colaboração e apoio, o artigo 34.º da LdC, sob 

a epígrafe “Medidas cautelares”, mantendo a respetiva redação, continuará a prever 

que “Sempre que esteja em causa um mercado que seja objeto de regulação setorial, 

a AdC solicita o parecer prévio da respetiva autoridade reguladora” – cf. n.º 4 e n.º 

6 do artigo 34.º da Ldc. 

12. Por sua vez, o artigo 35.º da LdC determina a necessidade de pronúncia da 

“autoridade reguladora setorial competente em razão da matéria” sempre que se 

verifiquem “factos ocorridos num domínio submetido a regulação sectorial e 

suscetíveis de ser qualificados como práticas restritivas da concorrência”. 

13. Neste âmbito, a Proposta de Lei em análise pretende introduzir mais um momento 

de possível articulação entre a AdC e as autoridades reguladoras setoriais, definindo 

que as últimas poderão ser chamadas a pronunciar-se, no âmbito de processos da 

AdC, não apenas na fase de instrução – como resulta da atual redação da norma –, 

mas também na anterior fase de inquérito
1

. 

14. No fundo, trata-se da criação de um novo momento de colaboração que se revela 

adequado e deverá potenciar a partilha de conhecimento e de experiência por parte 

das autoridades reguladoras setoriais, com necessários benefícios casuísticos para o 

processo e os seus intervenientes e também para a atividade da AdC, genericamente 

considerada. 

15. Ainda no âmbito da relação de colaboração entre a AdC e as autoridades reguladoras 

setoriais, também o artigo 55.º da LdC – referente à articulação “no âmbito do 

controlo de concentrações” – manterá a atual redação, continuando a prever a 

necessidade de pronúncia da “autoridade reguladora setorial competente em razão 

da matéria sempre que uma concentração de empresas tenha incidência num 

mercado que seja objeto de regulação setorial”. 

16. Finalmente, o artigo 61.º da LdC, relativo a estudos de mercado e inquéritos a 
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 Cf. n.º 2 do artigo 35.º - “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 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”. 



 
 

 

4 

 
 

realizar pela AdC, continuará a prever que “nos casos em que os estudos de mercado 

e inquéritos (…) digam respeito a setores económicos regulados por autoridades 

reguladoras setoriais, a sua conclusão deve ser precedida de pedido de parecer não 

vinculativo à respetiva autoridade reguladora setorial”. 

17. E, na mesma linha, também o artigo 62.º da LdC não sofrerá alterações, continuando 

a prever que, nas situações em que “o estudo e o respetivo relatório incidirem sobre 

um mercado submetido a regulação setorial, a AdC deve dar conhecimento às 

autoridades reguladoras setoriais das circunstâncias ou condutas que afetem a 

concorrência e das possíveis medidas para corrigir a situação”, podendo 

“recomendar a adoção de medidas de caráter comportamental ou estrutural 

adequadas”. 

18. Nos termos do que ficou expendido, considera-se que a relação de colaboração e 

apoio entre a AdC e a ANAC manterá os traços essenciais consagrados na atual 

redação do Regime jurídico da concorrência, os quais permitem uma efetiva 

colaboração entre as entidades, com a participação da última nos processos 

referentes à atividade do setor da aviação civil. 

19. Aqui chegados, estando devidamente assinaladas as principais regras sobre a relação 

entre a AdC e a ANAC – as quais não serão alteradas forma significativa com a 

Proposta de Lei em análise –, entende-se ser de salientar ainda as propostas de 

alteração legislativa que, em termos genéricos, poderão determinar alterações na 

atuação da ANAC no exercício das suas competências e atribuições em matéria de 

concorrência, na qualidade de “denunciante”. 

20. Neste âmbito, salienta-se a proposta de alteração aos artigos 7.º e 8.º da LdC, que 

vem propor a possibilidade de a AdC, ao abrigo do princípio da oportunidade, 

rejeitar, ab initio, o tratamento de questões que considere “não prioritárias”. 

21. Deste modo, nos termos propostos, a AdC pode decidir pela rejeição da denúncia 

logo na decisão da abertura do processo, tendo em linha de conta “as razões de 

interesse público na perseguição e punição de violações de normas de defesa da 

concorrência” e, em particular, “as prioridades da política de concorrência e os 

elementos de facto e de direito que lhe sejam apresentados” – cf. n.º 2 do artigo 7.º 

e artigo 8.º, ambos da LdC. 

22. Em paralelo, a Proposta de Lei em análise propõe a alteração das regras dos prazos 

constantes do artigo 14.º da LdC, prevendo a possibilidade de prorrogação dos 

prazos fixados legalmente ou por decisão da AdC, por prazos superior, igual ou 

inferior ao inicialmente concedido. E, neste âmbito, é ainda proposta a possibilidade 

de a AdC recusar a prorrogação do prazo com fundamento na insuficiência da 

respetiva fundamentação – além do fundamento no intuito meramente dilatório do 

requerimento, atualmente em vigor. 

23. Finalmente, também o novo artigo 5.º-A da LdC, referente à utilização de meios 

eletrónicos, poderá ter implicações no exercício, pela ANAC, das suas competências 

e atribuições em matéria de concorrência. De facto, o aditado artigo 5.º-A prevê 

expressamente que “a AdC e as outras autoridades competentes, no âmbito do objeto 

da presente lei, devem utilizar meios eletrónicos”. Neste sentido, a ANAC na sua 

interação com a AdC deverá sempre privilegiar a utilização daqueles meios. 

24. Atento o quanto ficou acima expendido, considera-se que da presente iniciativa 
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legislativa não resulta qualquer impacto significativo nas atribuições e competências 

da ANAC em matéria de concorrência ou no exercício das mesmas, não tendo a ANAC 

qualquer objeção às alterações ali propostas. 

 

b. Estatutos da Autoridade da Concorrência 

25. No que concerne às alterações aos Estatutos da AdC, entende-se que a iniciativa 

legislativa em análise procurou essencialmente seguir os objetivos definidos na 

Diretiva (UE) 1/2019, com destaque para o reforço da imparcialidade, da 

independência e da autonomia da AdC e dos respetivos membros do conselho de 

administração, dirigentes e trabalhadores. 

26. Neste sentido, destaca-se essencialmente as propostas de i) novos limites aos 

vencimentos e aos restantes benefícios aplicáveis aos membros do conselho de 

administração da AdC (cf. artigo 16.º dos Estatutos da AdC), e de ii) novas regras de 

incompatibilidades e impedimentos (cf. artigo 17.º e artigo 30.º, ambos dos Estatutos 

da AdC) 

27. Por outro lado, salienta-se o facto de a Proposta de Lei em análise prever que a 

atividade da AdC deva deixar de ser financiada através do produto das coimas 

aplicadas, propondo que “o montante das coimas aplicadas pela AdC reverte em 80 

% para o Estado e em 20 % para o Fundo para a Promoção dos Direitos dos 

Consumidores”. 

28. Neste âmbito, considera-se que esta alteração às regras de financiamento da AdC não 

deve afetar a sua independência financeira e não deverá ter como contrapartida o 

aumento das prestações que cabem às entidades reguladoras setoriais, conforme 

previstas no artigo 35.º dos Estatutos da AdC. 

29. Neste âmbito, entende-se merecerem especial destaque as alterações propostas ao 

artigo 40.º dos Estatutos da AdC, sob a epígrafe “Independência”, as quais parecem 

resultar da transposição do conteúdo do artigo 4.º da Diretiva (UE) 2019/1. 

30. De facto, nos termos das alterações propostas, a nova redação desta norma 

determina expressamente que “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” (cf. 1.ª parte do n.º 1) e, bem assim, 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” (cf. n.º 2).  

31. Contudo, a proposta de redação do n.º 1 deste artigo 40.º prevê, a final, a 

possibilidade de a AdC “ser destinatária de regras estratégicas gerais ou orientações 

em matéria de prioridades não relacionadas com inquéritos setoriais ou com 

processos específicos (…)” – sublinhado nosso. 

32. Ora, considera-se que, se a 1.ª parte do n.º 1 e o n.º 2 deste artigo 40.º concretizam 

a ideia base de reforço da independência e da autonomia das autoridades de 

concorrência, constante da Diretiva (UE) 2019/1, a parte final do n.º 1 do mesmo 

artigo 40.º parece seguir um caminho distinto, permitindo a ingerência do Governo 



 
 

 

6 

 
 

na atividade da AdC de uma forma genérica e, aparentemente e salvo melhor opinião, 

sem limites. 

33. De facto, ainda que a redação desta parte final do n.º 1 deste artigo 40.º pareça 

pretender ser a transposição da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º da Diretiva
2

, a mesma 

foi concretizada através da mera transcrição do texto da Diretiva, sem esforço de 

concretização ou de limitação da sua aplicação ao nível nacional, o que se considera 

dever ser reponderado. 

34. Neste sentido, considera-se que a proposta de redação desta norma, nos termos em 

que se encontra concretizada, colide com o princípio de reforço da independência e 

da autonomia da autoridades da concorrência, corolário da Diretiva a transpor e, de 

resto, afigura-se contrário às regras de independência aplicáveis à AdC, enquanto 

autoridade reguladora
3

. 

35. Nestes termos, e com exceção do ponto anteriormente assinalado, não tem a ANAC 

qualquer objeção às alterações propostas neste âmbito. 

 

III. Conclusão 

36. Atento o quanto ficou acima expendido, considera-se que as alterações legislativas 

incluídas na Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª (GOV) não introduzem alterações 

significativas quer às regras que regulam a relação de cooperação entre a AdC e a 

ANAC, quer às atribuições e competências da ANAC em matéria de concorrência. 

37. Nos termos descritos a ANAC de não tem qualquer objeção às propostas de alteração 

legislativa constantes da Proposta de Lei em análise. Não obstante, esta Autoridade 

não poderá deixar de salientar que a proposta de alteração ao n.º 1 do artigo 40.º 

dos Estatutos da AdC, nos termos supra descritos, resulta, inequivocamente, na 

imposição de um limite à independência e autonomia da AdC, o qual não se afigura 

consentâneo com as regras que regulam a sua atividade sendo, de resto, contrário 

ao espírito subjacente à Diretiva a transpor. 

 

ANAC, Lisboa, 9 de junho de 2022. 
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 Cf. alínea b) do nº 2 do artigo 4.º da Diretiva (UE) 2019/1: “Em especial, os Estados-Membros asseguram 

pelo menos que o pessoal e quem toma decisões no exercício da competência prevista nos artigos 10.º a 

13.º e no artigo 16.º da presente diretiva no âmbito das autoridades administrativas nacionais da 

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”. 
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 Cf. Nomeadamente, o n.º 2 do artigo 45.º da Lei-quadro das entidades reguladoras, aprovada pela Lei n.º 

67/2013, de 28 de agosto: “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”. 


