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PROPOSTA DE LEI N.º 8/XV/1.ª (Governo) 

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 

 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

«Artigo 2.º 

Alteração à Lei n.º 19/2012, de 8 de maio 

Os artigos 2.º, 3.º, 5.º, 7.º, 8.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 

27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 43.º, 49.º, 55.º, 59.º, 64.º, 67.º, 68.º, 69.º, 72.º, 

73.º, 74.º, 76.º, 77.º, 78.º, 79.º, 80.º, 81.º, 84.º, 85.º, 86.º, 87.º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º e 96.º da 

Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, na sua redação atual, passam a ter a seguinte redação: 

 

[…] 

 

«Artigo 5.º 

AdC  

1- […] 

2- […] 

3- […] 

4- […] 

5- […] 

6- O relatório e demais documentos referidos no número anterior, uma vez 

aprovados pelo conselho da AdC e com o parecer do fiscal único, são remetidos ao 

Governo e à Assembleia da República até 30 de abril de cada ano. 

7- […]. 

8- […].  
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[…] 

 

Artigo 13.º 

[…] 

 

1- […] 

2- […] 

3- […] 

4- As referências na presente lei à empresa devem entender-se como efetuadas 

também a associações de empresas e, nos casos previstos no n.º 9 do artigo 73.º, 

a pessoas singulares, sempre que aplicável.   

 

Artigo 14.º 

[…] 

1- […] 

2- […] 

3- Os prazos fixados legalmente ou por decisão da AdC podem ser prorrogados, por 

uma única vez e pelo período máximo de 30 dias, mediante requerimento 

fundamentado, apresentado antes do termo do prazo. 

4- […] 

5- […]  

 

Artigo 15.º 

[…] 

1- A AdC pode solicitar, por escrito, à empresa, todas as informações necessárias 

para efeitos da aplicação da presente lei.  

2- […] 

3- […] 

4- […] 
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5- [Eliminar] 

6- […] 

7- […] 

 

Artigo 16.º 

[…] 

1- […] 

2- […] 

3- […] 

a) […] 

b) […] 

c) […] 

d) […] 

4- A notificação de medida cautelar, de nota de ilicitude, de decisão final do 

processo, ou que respeite à prática de ato pessoal, é sempre dirigida ao 

representante legal da empresa ou, sendo o caso, às pessoas singulares a que se 

refere o n.º 9 do artigo 73.º. 

5- Sempre que a empresa não for encontrado ou se recusar a receber a notificação 

a que se refere o número anterior, considera-se notificado mediante anúncio 

publicado num dos jornais de maior circulação nacional, com indicação sumária 

da imputação que lhe é feita. 

6- As notificações são também feitas ao advogado ou defensor, quando constituído 

ou nomeado, sem prejuízo de deverem ser igualmente feitas à empresa ou, sendo 

o caso, às pessoas singulares a que se refere o n.º 9 do artigo 73.º nos casos 

previstos no n.º 4.  

7- As notificações à empresa são dirigidas à entidade ou entidades que respondam 

pela infração nos termos dos n.os 2 a 8 do artigo 73.º.  

8- […] 

9- […] 
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10- […] 

11- A falta de comparência do representante legal da empresa ou, nos casos previstos 

n.º 9 do artigo 73.º, sendo o caso, de pessoa singular, a ato para o qual tenha sido 

notificado ou notificada nos termos do presente artigo não obsta a que o processo 

de contraordenação siga os seus termos. 

 

Artigo 17.º 

[…] 

1- […] 

2- […] 

3- […] 

4- […] 

5- Qualquer pessoa, singular ou coletiva, incluindo entidades públicas, que tiver 

notícia de uma prática restritiva da concorrência pode denunciá-la à AdC, desde 

que apresente denúncia usando para o efeito o formulário aprovado pela AdC 

constante da sua página eletrónica, podendo a AdC assegurar o anonimato dos 

denunciantes que, fundadamente, o requeiram.  

6- […] 

Artigo 18.º 

Poderes de busca, exame, recolha e apreensão 

1- No exercício de poderes sancionatórios, a AdC, através dos seus órgãos ou 

trabalhadores pode, designadamente:  

a) Aceder sem aviso prévio a todas as instalações, terrenos, meios de transporte, 

dispositivos ou equipamentos da empresa, ou às mesmas afetos 

b) […] 

c) […] 

d) Proceder à selagem de quaisquer instalações, livros ou registos relativos à 

empresa, ou às mesmas afetos, em que se encontrem ou sejam suscetíveis 
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de se encontrar as informações, bem como os respetivos suportes, a que se 

refere a alínea anterior, durante o período e na medida necessária à 

realização das diligências referidas na mesma alínea; 

e) Solicitar, no decurso das diligências a que se referem as alíneas anteriores, a 

qualquer representante ou trabalhador da empresa, esclarecimentos 

necessários ao desenvolvimento das diligências;  

f) […] 

g) […] 

2- As diligências previstas nas alíneas a) a d) do número anterior dependem de autorização 

prévia do juiz de instrução.  

3- […] 

4- Do indeferimento do pedido de autorização da AdC referido nos números 

anteriores, por parte da autoridade judiciária competente, cabe, no prazo de 10 

dias:  

a). […] 

b). […] 

5- Os trabalhadores da AdC que procedam às diligências previstas nas alíneas a) a f) 

do n.º 1 devem ser portadores de credencial emitida pela AdC, da qual constará 

a finalidade da diligência e, sendo o caso, do despacho previsto no n.º 3, que é, 

nesse momento, notificada a empresa. 

6- […] 

7- […] 

8- Não se encontrando nas instalações o representante legal ou trabalhadores da 

empresa ou havendo recusa da notificação, a mesma é efetuada mediante 

afixação de duplicado do termo da diligência em local visível das instalações.  

9- A empresa é obrigada a sujeitar-se às diligências autorizadas nos termos previstos 

no presente artigo, podendo a AdC obter a assistência necessária das entidades 

policiais, incluindo a título preparatório ou preventivo, a fim de lhe permitir 
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realizar as mesmas, caso as empresas se oponham à sua realização.   

10- Sempre que a AdC continue as diligências previstas na alínea c) do n.º 1 nas suas 

instalações ou em quaisquer outras instalações designadas, notifica a empresa do 

auto de apreensão, incluindo da cópia da informação ou dos dados selecionados 

e recolhidos, e procede à devolução dos objetos apreendidos.  

11- Das diligências previstas nas alíneas a) a d) e f) do n.º 1 é igualmente elaborado 

auto, que é notificada a empresa.  

 

Artigo 19.º 

[…] 

1- […]. 

2- […].  

3- […].  

4- […].  

5- […].  

6- […].  

7- Tratando-se de busca em escritório de advogado, em consultório médico ou em 

escritório de revisor oficial de contas, esta é realizada, sob pena de nulidade, na 

presença do juiz de instrução, o qual avisa previamente o presidente do 

conselho regional ou, na sua falta, do conselho geral, da Ordem dos Advogados, 

da Ordem dos Médicos ou da Ordem dos Revisores Oficial de Contas, 

respetivamente, para que o mesmo ou um representante seu possa estar 

presente. 

8- […].  

[…] 
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Artigo 22.º 

[…] 

1- No decurso do inquérito, a AdC pode fixar prazo, não inferior a 10 dias úteis, para 

que a empresa manifeste, por escrito, a sua intenção de participar em 

conversações, tendo em vista a eventual apresentação de proposta de transação.  

2- No decurso do inquérito, a empresa pode manifestar, por requerimento escrito 

dirigido à AdC, a sua intenção de iniciar conversações, tendo em vista a eventual 

apresentação de proposta de transação.  

3- A empresa que manifeste a sua intenção de participar nas conversações de 

transação, deve ser informado pela AdC, 10 dias úteis antes do início das mesmas, 

dos factos que lhe são imputados, dos meios de prova que permitem a imputação 

das sanções e do intervalo da coima potencialmente aplicável.  

4- As informações referidas no número anterior, bem como quaisquer outras que 

sejam facultadas pela AdC no decurso das conversações, são confidenciais, sem 

prejuízo de a AdC poder expressamente autorizar a sua divulgação à empresa.  

5- A AdC pode, a qualquer momento, por decisão não suscetível de recurso, pôr 

termo às conversações, relativamente a uma ou mais empresas, se considerar 

que não permitem alcançar ganhos processuais.  

6- Concluídas as conversações, a AdC fixa prazo, não inferior a 10 dias úteis, para 

que a empresa apresente, por escrito, a sua proposta de transação.  

7- A proposta de transação apresentada deve refletir o resultado das conversações 

e reconhecer ou renunciar a contestar a participação da empresa na infração em 

causa e a sua responsabilidade por essa infração, não podendo ser 

unilateralmente revogada.  

8- Recebida a proposta de transação, a AdC procede à sua avaliação, verificando o 

cumprimento do disposto no número anterior, podendo rejeitá-la por decisão 

não suscetível de recurso, se a considerar infundada, ou aceitá-la, procedendo à 
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notificação da minuta de transação contendo a identificação da empresa, a 

descrição sumária dos factos imputados, a menção das disposições legais violadas 

e a indicação dos termos da transação, incluindo as sanções concretamente 

aplicadas, mencionando a percentagem de redução da coima.  

9- A empresa confirma, por escrito, no prazo fixado pela AdC, não inferior a 10 dias 

úteis após a notificação, a minuta de transação.  

10- Caso a empresa não proceda à confirmação da minuta de transação, nos termos 

do número anterior, o processo de contraordenação prossegue os seus termos, 

ficando sem efeito a minuta de transação a que se refere o n.º 8.  

11- A proposta de transação apresentada nos termos do n.º 7 é considerada sem 

efeito decorrido o prazo referido no n.º 9 sem manifestação de concordância pela 

empresa, e não pode ser utilizada como elemento de prova.  

12- […].  

13- Os factos aceites pela empresa ou a que este renunciou contestar na decisão a 

que se refere o número anterior, bem como a respetiva qualificação jurídica, não 

podem ser judicialmente impugnados para efeitos de recurso nos termos do 

artigo 84.º  

14- […].  

15- […]. 

16- As seguintes categorias de informações obtidas no decurso das conversações não 

podem ser utilizadas perante os tribunais até que a AdC encerre as conversações 

com todas as empresas, nomeadamente através da adoção de uma decisão nos 

termos dos artigos 28.º e 29.º:  

a) […];  

b) Informações elaboradas e enviadas pela AdC às empresas no âmbito das 

conversações; e  

c) […]. 
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17- […].  

 

Artigo 23.º 

Decisão de imposição de condições no inquérito 

1- A AdC pode aceitar compromissos propostos pela empresa que sejam suscetíveis 

de eliminar os efeitos sobre a concorrência decorrentes das práticas em causa, 

pondo fim ao processo mediante a imposição de condições destinadas a garantir 

o cumprimento dos compromissos propostos.  

2- A AdC, sempre que considere adequado, notifica a empresa de uma apreciação 

preliminar dos factos, dando-lhe a oportunidade de apresentar compromissos 

suscetíveis de eliminar os efeitos sobre a concorrência decorrentes das práticas 

em causa.  

3- A AdC ou as empresas podem decidir interromper as conversações a qualquer 

momento, prosseguindo o processo de contraordenação os seus termos.  

4- Antes da aprovação de uma decisão de imposição de condições, a AdC publica na 

sua página eletrónica e em dois dos jornais de maior circulação nacional, a 

expensas da empresa, resumo do processo, identificando a referida empresa, 

bem como o conteúdo essencial dos compromissos propostos, fixando prazo não 

inferior a 20 dias úteis para a apresentação de observações por terceiros 

interessados.  

5- A decisão identifica a empresa, os factos que lhe são imputados, o objeto do 

inquérito, as objeções expressas, as condições impostas pela AdC, as obrigações 

da empresa relativas ao cumprimento das condições, os prazos eventualmente 

aplicáveis às condições e obrigações, e o modo de fiscalização.  

6- […].  

7- […]. 

a). […] 
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b). […] 

c). […]  

8- […].  

9- […].  

 

Artigo 24.º 

[…] 

1- […].  

2- Sempre que se verificar não ser possível o cumprimento do prazo referido no 

número anterior, o conselho de administração da AdC dá conhecimento à 

empresa dessa circunstância e do período necessário para a conclusão do 

inquérito.  

3- […].  

a). […] 

b). […] 

c). […] 

d). […]  

4- […].  

5- […].   

6- As decisões de arquivamento e de imposição de condições e compromissos são 

notificadas à empresa e, caso exista, ao denunciante.  

7- […].  

 

Artigo 25.º 
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[…] 

1- Na notificação da nota de ilicitude a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 

anterior, a AdC fixa à empresa prazo razoável, não inferior a 30 dias úteis, para 

que se pronuncie por escrito sobre as questões que possam interessar à decisão 

do processo, sobre as provas produzidas, bem como, sendo o caso, sobre a sanção 

ou sanções em que incorre e para que requeira as diligências complementares de 

prova que considere convenientes.  

2- Na pronúncia por escrito a que se refere o número anterior, a empresa pode 

requerer que a mesma seja complementada por uma audição oral.  

3- […].  

4- A AdC pode realizar diligências complementares de prova, designadamente as 

previstas no n.º 1 do artigo 17.º-A e no n.º 1 do artigo 18.º, mesmo após a 

pronúncia da empresa a que se refere o n.º 1 do presente artigo e da realização 

da audição oral.  

5- A AdC notifica a empresa da junção ao processo dos elementos probatórios 

apurados nos termos do número anterior, fixando-lhe prazo razoável, não inferior 

a 10 dias úteis, para se pronunciar.  

6- Sempre que os elementos probatórios apurados em resultado de diligências 

complementares de prova alterem substancialmente os factos inicialmente 

imputados à empresa ou a sua qualificação, a AdC emite nova nota de ilicitude, 

aplicando-se o disposto nos n.os 1 e 2.  

7- […].  

 

Artigo 27.º 

[…] 

1- Até à decisão final prevista no n.º 3 do artigo 29.º, a empresa pode apresentar 

uma proposta de transação, reconhecendo ou renunciando a contestar a sua 
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participação na infração em causa e a sua responsabilidade por essa infração, não 

podendo tal proposta ser unilateralmente revogada. 

2- […].  

3- […].  

4- A suspensão do prazo para a pronúncia a que se refere o n.º 1 do artigo 25.º 

prevista nos n.os 2 e 3 pode, por decisão da AdC, aproveitar apenas à empresa 

que tenha apresentado proposta de transação ou que participe em conversações 

com vista à apresentação dessa proposta.   

5- A AdC pode, a qualquer momento, por decisão não suscetível de recurso, pôr 

termo às conversações, relativamente a uma ou mais empresas se considerar que 

não permitem alcançar ganhos processuais.  

6- […].  

7- A AdC concede à empresa um prazo não inferior a 10 dias úteis para que este 

proceda à confirmação por escrito que a minuta de transação notificada nos 

termos do número anterior reflete o teor da sua proposta de transação.  

8- Caso a empresa não proceda à confirmação da minuta de transação, nos termos 

do número anterior, o processo de contraordenação segue os seus termos, 

ficando sem efeito a decisão a que se refere o n.º 6.  

9- A proposta de transação apresentada nos termos do n.º 1 é considerada sem 

efeito decorrido o prazo referido no n.º 7 sem manifestação de concordância da 

empresa e não pode ser utilizada como elemento de prova.  

10- A minuta de transação convola-se em decisão definitiva com a confirmação pela 

empresa, nos termos do n.º 7, e o pagamento da coima aplicada no prazo fixado 

pela AdC, não podendo os factos voltar a ser apreciados como contraordenação 

para efeitos da presente lei.  

11- Os factos aceites ou não contestados pela empresa na decisão a que se refere o 

número anterior, bem como a respetiva qualificação jurídica, não podem ser 
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judicialmente impugnados, para efeitos de recurso.  

12- A dispensa ou redução da coima nos termos dos artigos 77.º e 78.º no seguimento 

da apresentação de um pedido da empresa para o efeito não prejudica a 

apresentação de proposta de transação nos termos do presente artigo, cuja 

redução é somada à redução da coima que tenha lugar nos termos do artigo 78.º.  

13- […].  

14- As seguintes categorias de informações obtidas no decurso das conversações não 

podem ser utilizadas perante os tribunais até que a AdC encerre as conversações 

com todos as empresas, nomeadamente através da adoção de uma decisão nos 

termos dos artigos 28.º e 29.º:  

 a). […];  

 b). Informações elaboradas e enviadas pela AdC às empresas no âmbito 

 das conversações; e  

 c). […]. 

15- […].  

[…] 

Artigo 29.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Sempre que se verificar não ser possível o cumprimento do prazo referido no 

número anterior, o conselho de administração da AdC dá conhecimento à 

empresa dessa circunstância e do período necessário para a conclusão da 

instrução.  

3 - […]:  

a) […];  

b) […]; 



 

14 

 

 

c) […];  

d) [...].  

4 - Quando constatar uma infração à presente lei nos termos da alínea a) do 

número anterior, a AdC pode exigir à empresa que ponha efetivamente termo 

à infração, mediante imposição de medidas de conduta ou de caráter 

estrutural proporcionadas à infração cometida, que sejam indispensáveis à 

cessação da mesma ou dos seus efeitos.  

5 - Ao escolher entre duas medidas igualmente eficazes, a AdC deve impor a que 

for menos onerosa para a empresa, em consonância com o princípio da 

proporcionalidade.  

6 - […].  

7 - […].  

Artigo 30.º 

[…] 

1- […]. 

2- Após a realização das diligências previstas no artigo 17.º-A e nas alíneas a) a f) do 

n.º 1 do artigo 18.º, a AdC concede à empresa prazo, não inferior a 10 dias úteis, 

para identificar, fundamentadamente, as informações recolhidas que considere 

confidenciais por motivo de segredos de negócio, juntando, nesse caso, uma 

cópia não confidencial dos documentos que contenham tais informações, 

expurgada das mesmas, incluindo descrição concisa, mas completa, da 

informação omitida.  

3- […].  

4- […].  

5- A AdC pode aceitar provisoriamente a classificação da informação como segredo 

de negócio, bem como alterar a sua decisão de aceitação provisória do pedido de 

confidencialidade, no todo ou em parte, até que esteja consolidada, em 



 

15 

 

 

definitivo, a decisão final do processo.  

6- Se a AdC não concordar desde o início, no todo ou em parte, com a classificação 

da informação como segredo de negócio ou quando considerar que a decisão de 

aceitação provisória do pedido de confidencialidade deve ser alterada informa a 

empresa, associação de empresas ou outra entidade, dando-lhe oportunidade de 

apresentar observações, após o que a AdC adota decisão final sobre 

confidencialidades, decisão passível de recurso, nos termos do artigo 85.º. 

 

Artigo 31.º 

[…] 

1- Constituem objeto da prova todos os factos juridicamente relevantes para a 

demonstração da existência ou inexistência da infração, a punibilidade ou não 

punibilidade da empresa, a determinação da sanção aplicável e a medida da 

coima.  

2- […] 

3- Para efeitos da aplicação da presente lei e sem prejuízo da garantia dos direitos 

de defesa da empresa, a AdC pode utilizar, incluindo como meio de prova, a 

informação classificada como confidencial, por motivo de segredos de negócio, 

ao abrigo da alínea c) do n.º 3 e do n.º 7 do artigo 15.º e dos n.os 2 e 3 do artigo 

30.º.  

4- […].  

5- […].  

6- A AdC pode, em qualquer fase do processo, proceder ao desentranhamento de 

informações constantes dos autos que considere irrelevantes para o objeto da 

investigação, procedendo à sua devolução à empresa ou, no caso de documentos 

em formato digital, à sua destruição, comunicando-a ao titular.   
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Artigo 32.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […].  

3 - A AdC pode, oficiosamente ou mediante requerimento da empresa, 

determinar a sujeição do processo a segredo de justiça até à decisão final, 

quando entender que os direitos daquele o justificam.  

4 - No caso de o processo ter sido sujeito a segredo de justiça, a AdC pode, 

oficiosamente ou mediante requerimento da empresa, determinar o seu 

levantamento em qualquer momento do processo, considerando os interesses 

referidos nos números anteriores.  

5 - […].  

6 - A AdC tem o dever de publicar, na sua página eletrónica, as informações 

essenciais sobre processos pendentes para realização do interesse público de 

disseminação de uma cultura favorável à liberdade de concorrência, 

salvaguardando a presunção de inocência das empresas e os interesses da 

investigação.  

7 - A AdC tem o dever de publicar na sua página eletrónica as decisões finais 

adotadas em sede de processos por práticas restritivas, sem prejuízo da 

salvaguarda dos segredos de negócio e de outras informações consideradas 

confidenciais.  

8 - […].  

Artigo 33.º 

[…] 

1. […]. 

2. […].  



 

17 

 

 

3. A empresa pode, mediante requerimento, consultar o processo e dele obter, 

a expensas suas, cópias integrais ou parciais e certidões, salvo o disposto no 

número seguinte.  

4. A AdC pode, até à notificação da nota de ilicitude, vedar à empresa o acesso 

ao processo, caso este tenha sido sujeito a segredo de justiça nos termos do 

n.º 2 do artigo anterior, e quando considerar que tal acesso pode prejudicar a 

investigação.  

5. […].   

6. O acesso a documentos contendo informação classificada como confidencial, 

independentemente de ser utilizada ou não como meio de prova, é permitido 

apenas ao advogado ou ao assessor económico externo da empresa e 

estritamente para efeitos do exercício de defesa nos termos do n.º 1 do artigo 

25.º e da impugnação judicial da decisão da AdC, não sendo permitida a sua 

divulgação ou utilização para qualquer outro fim, sem prejuízo do disposto no 

n.º 7 do artigo 12.º e nos artigos 14.º e 16.º da Lei n.º 23/2018, de 5 de junho.  

7. […].  

8. […].  

9. […].  

Artigo 34.º 

[…] 

1. […].  

2. […].  

3. A adoção das medidas referidas no n.º 1 é precedida de audição das empresas, 

exceto se tal puser em sério risco o objetivo ou a eficácia das mesmas, caso em 

que são ouvidos após decretadas.  

4. Sempre que esteja em causa um mercado que seja objeto de regulação 

setorial, a Autoridade da Concorrência solicita o parecer prévio da respetiva 
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autoridade reguladora, a qual, querendo, dispõe do prazo máximo de dez dias 

úteis para o emitir. 

5. […]. 

6. […]. 

7. […]. 

[…] 

Artigo 55.º 

[…] 

1. Sempre que uma concentração de empresas tenha incidência num mercado que 

seja objeto de regulação setorial, a AdC, antes de tomar uma decisão que ponha 

fim ao procedimento, solicita que a respetiva autoridade reguladora emita 

parecer sobre a operação notificada, fixando um prazo razoável para esse efeito, 

nunca inferior a 15 dias. 

2. […]. 

3. […]. 

4. […] 

5. […] 

[…] 

Artigo 69.º 

[…] 

1. […].  

a). […];  

b). […];  

c). […]; 
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d). O grau de participação da empresa na infração;  

e). As vantagens de que haja beneficiado a empresa em consequência da infração, 

quando as mesmas sejam identificadas;  

f). O comportamento da empresa na eliminação das práticas restritivas e na 

reparação dos prejuízos causados à concorrência, nomeadamente através do 

pagamento de indemnização aos lesados na sequência de acordo extrajudicial;  

g). A situação económica da empresa;  

h). Os antecedentes da empresa em matéria de infrações às regras da 

concorrência;  

i). […].  

2. […].  

3. Nos processos por infração aos artigos 101.º e 102.º do TFUE, na apreciação dos 

antecedentes, são igualmente consideradas as decisões definitivas previamente 

adotadas pela Comissão Europeia ou por uma autoridade nacional de 

concorrência que tenham declarado que a empresa participou numa infração aos 

artigos 101.º e 102.º do TFUE, igual ou semelhante à infração constatada pela 

AdC, caso a empresa continue a cometer a mesma infração ou cometa uma 

infração semelhante.  

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 da empresa gerado em território nacional, realizado no exercício imediatamente 

anterior à decisão final proferida pela AdC, 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, gerado em 

território nacional, do conjunto de pessoas que integrem as empresas associadas que 

exerçam atividades no mercado afetado pela infração, não podendo a responsabilidade 
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financeira de cada empresa associada no que respeita ao pagamento da coima exceder 

o montante máximo fixado nos termos do número anterior.  

6. […].  

7. O volume de negócios total, gerado em território nacional, 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. 

8. No caso das contraordenações referidas nas alíneas a) a g) do n.º 1 do artigo 

anterior, a coima aplicável a pessoas singulares tem como limite mínimo o 

valor mínimo previsto no Regulamento Geral das Contraordenações e 

Coimas e 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.  

9. […].  

10. […].  

11. A coima é paga de uma vez só e pelo valor integral, sem prejuízo de a AdC ou 

o tribunal poderem autorizar o pagamento faseado, sempre que a situação 

económica da empresa, fundadamente, o justifique.  

12. […].   

13. […].  

Artigo 72.º 

[…] 

Sem prejuízo do disposto nos artigos 69.º e 70.º, a AdC pode decidir, quando tal se justifique, 

aplicar uma sanção pecuniária compulsória, num montante não superior a 5 % da média diária 

do volume de negócios total, gerado em território nacional, realizado pela empresa ou pela 

associação de empresas, no ano imediatamente anterior à decisão, por dia de atraso, a contar 

da data da notificação, a fim de compelir essa empresa ou associação de empresas a:  
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a) […];  

b) […]; 

c) […]; 

d) […];  

e) […].  

Artigo 73.º 

[…] 

1 - […]  

2 - […]:  

a). […]; 

b). […].  

3 - […].  

4 - […].  

5 - […]:  

a). […];  

b). […].  

6 - […].  

7 - […]. 

8 - […].  

9 - Os membros do órgão de administração das pessoas coletivas e entidades 

equiparadas, bem como os responsáveis pela direção ou fiscalização  interna 

de áreas de atividade em que seja praticada alguma contraordenação, 

incorrem na sanção cominada no n.º 9 do artigo 69.º, quando atuem nos 

termos descritos na alínea a) do n.º 5 ou quando, conhecendo ou devendo 



 

22 

 

 

conhecer a prática da infração, não adotem as medidas adequadas para lhe 

pôr termo imediatamente, a não ser que sanção mais grave lhes caiba por 

força de outra disposição legal.  

10 - […].  

11 - […].  

12 - […].   

13 - […].  

14 - […].   

 

Artigo 74.º 

[…] 

1 - […]:  

a) […];  

b) […].  

2 - […].  

3 - A prescrição do procedimento interrompe-se com a notificação à empresa de 

qualquer ato da AdC que pessoalmente o afete, produzindo a interrupção 

efeitos desde a notificação da primeira diligência de investigação.  

4 - […]. 

5 - Nos casos em que a AdC tenha dado início a um processo de contraordenação 

por infração aos artigos 101.º e 102.º do TFUE, o prazo de prescrição suspende-

se quando a AdC, tendo tido conhecimento de que a Comissão Europeia ou 

uma autoridade nacional de concorrência de outro Estado-Membro deu início, 

pelos mesmos factos, a um processo por infração aos mesmos artigos do TFUE, 

notifique a empresa da decisão de suspensão do processo.  
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6 - […].  

7 - […]. 

8 - […].  

9 - [Eliminar].  

10 - […].   

 

Artigo 76.º 

[…] 

[…]:  

  a). […];  

  b). Os membros do órgão de administração das pessoas coletivas e  

  entidades equiparadas, bem como os responsáveis pela direção ou  

  fiscalização interna de áreas de atividade em que seja praticada  

  alguma contraordenação, responsáveis nos termos do disposto no  

  n.º 9 do artigo 73.º;  

  c). […].  

Artigo 77.º 

[…] 

1 - […]:  

a). […];  

b). […].  

2 - […]:  

a). Coopere plena e continuamente com a AdC desde o momento da 

apresentação do pedido de dispensa ou redução da coima até à decisão da 

AdC relativamente a todas as empresas, estando a empresa ou associação de 
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empresas obrigada, designadamente, a:  

  i). […];  

  ii). […];  

  iii). […];  

  iv). […];  

  v). […]. 

 b). […];  

 c). […];  

 d). […];  

 e). […].  

3 - […].  

 

Artigo 78.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […] 

4 - […] 

5 - Se o pedido de alguma das empresas for apresentado após a notificação a que 

se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 24.º, os níveis referidos no n.º 2 são 

reduzidos a metade.   

 

Artigo 79.º 

[…] 

1 - Se cooperarem plena e continuamente com a AdC, nos termos do disposto na 
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alínea a) do n.º 2 do artigo 77.º, os atuais e antigos dirigentes, membros do órgão 

de administração, bem como os responsáveis pela direção ou fiscalização interna 

de áreas de atividade em que seja praticada alguma infração prevista no artigo 

75.º beneficiam, relativamente à coima que lhes seria aplicada, nos termos do 

disposto no n.º 9 do artigo 73.º, da dispensa ou redução da coima, 

independentemente de terem requerido pessoalmente tais benefícios.  

2 - […].  

3 - […]:  

a) […];  

b) […]; 

c) […];  

d) […].  

4 - […].  

 

[…] 

Artigo 81.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 25.º ou da impugnação judicial da 

decisão da AdC, relativa à repartição entre os participantes num cartel de uma 

coima aplicada solidariamente ou ao recurso de uma decisão pela qual a AdC 

tenha constatado a existência de uma infração ao artigo 101.º ou 102.º do TFUE 

ou às disposições do direito nacional da concorrência, é concedida à empresa 

acesso ao pedido de dispensa ou redução da coima e aos documentos e às 

informações referidos no número anterior, não sendo deles permitida qualquer 

reprodução, exceto se autorizada pelo requerente.  
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3 - As seguintes categorias de informações obtidas no âmbito do pedido de dispensa 

ou de redução da coima não podem ser utilizadas perante os tribunais até que a 

AdC encerre os procedimentos relativos aos pedidos de dispensa ou de redução 

da coima referentes a todas as empresas, nomeadamente através da adoção de 

uma decisão nos termos dos artigos 28.º e 29.º:  

a) […]; 

b) Informações elaboradas e enviadas pela AdC às empresas no âmbito do 

pedido de dispensa ou de redução da coima. 

4 - […]. 

5 - […].  

6 - […].  

7 - […]:  

a) […];  

b) […].  

Artigo 84.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […].  

3 - Das decisões proferidas pela AdC cabe recurso para o Tribunal da 

Concorrência, Regulação e Supervisão, com efeito suspensivo.   

4 - […].  

5 - No caso de decisões que apliquem coimas ou outras sanções previstas na lei, 

a empresa pode requerer, ao interpor o recurso, que o mesmo tenha efeito 

suspensivo quando se ofereça para prestar caução no prazo de vinte dias, no 

valor de metade da coima aplicada, ficando a atribuição desse efeito 

condicionada à efetiva prestação de caução.  
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[…] 

Artigo 87.º 

[…] 

1 - Notificado de decisão final proferida pela AdC, a empresa pode interpor 

recurso judicial, no prazo de 60 dias.  

2 -  Interposto recurso da decisão final condenatória, a Autoridade da 

Concorrência remete os autos ao Ministério Público, no prazo de 60 dias, não 

prorrogável, podendo juntar alegações e outros elementos ou informações 

que considere relevantes para a decisão da causa, bem como oferecer meios 

de prova, sem prejuízo do disposto no artigo 70.º do regime geral do ilícito de 

mera ordenação social. 

3 -  […].  

4 - […].  

5 - A AdC, o Ministério Público ou a empresa podem opor-se a que o tribunal 

decida por despacho, sem audiência de julgamento.  

6 - […].  

7 - […].  

8 - […].  

9 - A AdC, no decurso da tramitação do recurso de impugnação judicial, participa 

no processo na qualidade de sujeito processual e goza dos respetivos direitos 

incluindo na audiência de julgamento.   

 

Artigo 89.º 

[…] 

1 - […].  
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2 - […]:  

a) […];  

b) A empresa.  

3 - Notificados da decisão prevista no artigo 88.º, o Ministério Público, a AdC e a 

empresa podem interpor recurso no prazo de 30 dias, aplicando-se o mesmo 

prazo para a apresentação da resposta ao recurso.   

4 - Notificados das decisões previstas nos artigos 85.º e 86.º, o Ministério Público, 

a AdC e a empresa podem interpor recurso no prazo de 20 dias, aplicando-se 

o mesmo prazo para a apresentação da resposta ao recurso.   

5 - Notificados das demais decisões, o Ministério Público, a AdC e a empresa 

podem interpor recurso no prazo de 20 dias, aplicando-se o mesmo prazo para 

a apresentação da resposta ao recurso.  

6 - […].  

Artigo 90.º 

[…] 

1 - A Autoridade da Concorrência tem o dever de publicar na sua página 

eletrónica: 

a). a versão não confidencial das decisões que tomar ao abrigo das alíneas c) 

e d) do n.º 3 do artigo 24.º, do n.º 3 do artigo 29.º, do n.º 1 do artigo 50.º e 

do n.º 1 do artigo 53.º, referindo se as mesmas estão pendentes de recurso 

judicial; 

b). a versão não confidencial das decisões proferidas nos termos das alíneas 

h) a k) do n.º 1 do artigo 68.º, referindo se as mesmas estão pendentes de 

recurso judicial; 

c). as decisões judiciais de recursos instaurados nos termos do n.º 1 do artigo 

84.º e do n.º 1 do artigo 89.º; 
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d). as decisões judiciais de recursos instaurados nos termos do n.º 1 do artigo 

92.º e dos n.os 1 a 3 do artigo 93. 

2 - As publicações referidas no número 1 são realizadas pela Autoridade da Concorrência 

no prazo de 30 dias a contar do momento em que as decisões são proferidas. 

 […] 

 

Artigo 3.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto 

Os artigos 2.º, 10.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 19.º, 29.º, 30.º, 32.º, 35.º, 40.º, 44.º e 46.º dos 

estatutos da AdC, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto, passam a ter a 

seguinte redação: 

[…] 

«Artigo 29.º 

Organização 

1 – […].  

2 – A AdC gere com autonomia os seus recursos humanos, nomeadamente no que 

respeita à contratação, avaliação, desenvolvimento, progressão e promoção de 

trabalhadores, respetivo plano de carreiras e estatuto remuneratório. 

 

Artigo 30.º 

[…] 

1 - A AdC pode recrutar, contratar e promover trabalhadores, 

independentemente de autorização ou aprovação ministerial, desde que tal 

não implique agravamento do seu orçamento global de despesa com pessoal, 

aprovado nos termos do artigo 40º. 

2 - A AdC pode, nomeadamente, contratar trabalhadores, dirigentes ou 
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equiparados não previstos aquando da aprovação do seu plano de atividades 

e orçamento para o ano em causa, desde que tal não implique agravamento 

do seu orçamento global de despesa com pessoal aprovado nos termos do 

artigo 40º. 

3 - […].  

4 - […].  

5 - […]:  

a) […];  

b) […];  

c) […];  

d) […].  

6 - […]:  

a) […];  

b) […]; 

c) […].  

7 - […].  

8 - […].  

9 - […].  

10 - […]:  

a) […];  

b) […];   

c) […]; 

d) Exercer funções de perito independente junto dos tribunais em 

processos tramitados ao abrigo da lei da concorrência. 
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11 - […].   

12 - […].  

13 - Nos dois anos após a cessação de funções na AdC, os trabalhadores e os 

titulares de cargos de direção ou equiparados não podem intervir, no âmbito 

de uma atividade profissional, nos processos relativos à aplicação do regime 

jurídico da concorrência com que tenham lidado durante a vigência do seu 

contrato  

14 -  [nº13  da PPL n.8] 

15 - O disposto nos n.os 7 e 11 é aplicável aos prestadores de serviços 

relativamente aos quais possa existir conflitos de interesse, designadamente 

nas áreas jurídica e económico-financeira, cabendo ao conselho de 

administração aferir e acautelar a existência daquele conflito.  

16 - [nº15  do PPL n.8].  

17 - [nº16  do PPL n.8]. 

[…] 

Artigo 40.º 

[…] 

1 - 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. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […].  

5 - […].  
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6 - […].  

7 - […]. 

 

Artigo 46.º 

[…] 

1 - […]:  

a) […]; 

b) Todos os regulamentos com eficácia externa, orientações, recomendações, códigos de 

conduta e protocolos celebrados;  

c) […];  

d) […]; 

e) Todos os orçamentos e relatórios de gestão e contas, incluindo os respetivos balanços 

e estatísticas; 

f) […]; 

g) […]; 

h) […]; 

i) […]; 

j) […]; 

k) […]; 

2 - A AdC pode emitir e tem o dever de publicar na respetiva página eletrónica os relevantes 

comunicados de imprensa.  

3 - […]. 

4 - […]: 

a). […]; 
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b). […].» 

 

Artigo 4.º 

Aditamento à Lei n.º 19/2012, de 8 de maio 

São aditados à Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, na sua redação atual, os artigos 3.º-A, 5.º-A, 17.º-

A, 30.º-A, 35.º-A, 35.º-B, 35.º-C, 35.º-D, 35.º-E, 80.º-A, 80.º-B, 80.º-C, 80.º-D, 80.º-E, 86.º-A, 

89.º-A e 90.º-A, com a seguinte redação: 

[…] 

«Artigo 17.º-A 

Poderes de inquirição 

1 - […].  

2 - […]:  

a) […];  

b) […];  

c) […].   

3 - […].    

4 - Da inquirição é elaborado auto, que é entregue às pessoas sujeitas a 

inquirição no final da diligência. 

5 - […].  

6 - […].  

Artigo 30.º-A 

Dados pessoais 

1 - O acesso a dados pessoais contidos em documentos juntos ao processo é 

permitido às empresas para efeitos do exercício dos seus direitos de defesa.  
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2 - As empresas preparam versões de documentos juntos ao processo 

expurgadas de dados pessoais, caso seja necessário.  

 

Artigo 35.º-A 

Cooperação entre autoridades nacionais de concorrência no âmbito de diligências 

relativas a práticas restritivas da concorrência 

1 - […].  

2 - A AdC pode enviar pedidos de informações nos termos do artigo 15.º, bem 

como realizar as diligências nos termos previstos nos artigos 17.º-A a 19.º, 

quando requeridas por autoridade nacional de concorrência, em nome e por 

conta dessa autoridade, para efeitos de determinar se houve incumprimento, 

por parte de uma empresa, das medidas de investigação e decisões da 

autoridade requerente, equivalentes às previstas nos artigos 15.º, 17.º-A, 18.º, 

nas alíneas c) e d) do n.º 3 do artigo 24.º, nas alíneas a) e c) do n.º 3 e nos n.os 

4 e 6 do artigo 29.º e no n.º 1 do artigo 34.º, efetuadas para efeitos de 

determinar a existência de uma infração aos artigos 101.º e 102.º do TFUE.  

3 - A AdC pode requerer a uma autoridade nacional de concorrência o envio de 

pedido de informações equivalente ao previsto no artigo 15.º, bem como a 

realização das diligências equivalentes às previstas nos artigos 17.º-A a 19.º, 

nos termos da legislação aplicável nesse Estado-Membro, em nome e por 

conta da AdC, para efeitos de determinar se houve incumprimento, por parte 

de uma empresa, das medidas de investigação e decisões da AdC previstas nos 

artigos 15.º, 17.º-A.º e 18.º, nas alíneas c) e d) do n.º 3 do artigo 24.º, nas 

alíneas a) e c) do n.º 3 e nos n.os 4 e 6 do artigo 29.º e no n.º 1 do artigo 34.º, 

efetuadas para efeitos de determinar a existência de uma infração aos artigos 

101.º e 102.º do TFUE.  

4 - […]. 

[…] 
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Artigo 35.º-C 

Execução das decisões de aplicação de coimas ou sanções pecuniárias 

compulsórias a pedido de autoridade nacional de concorrência de outro Estado-

Membro da União Europeia 

1 - […].   

2 - O disposto no número anterior só é aplicável na medida em que, tendo 

envidado esforços razoáveis no seu próprio território, a autoridade requerente 

se tenha certificado de que a empresa contra o qual a coima ou a sanção 

pecuniária compulsória tenha força executória não dispõe de ativos suficientes 

no Estado-Membro da autoridade requerente para permitir a cobrança dessa 

coima ou da sanção pecuniária compulsória.  

3 - Nos casos não abrangidos pelos números anteriores, designadamente caso a 

empresa contra o qual a coima ou a sanção pecuniária compulsória tenha força 

executória não estiver estabelecido no Estado-Membro da autoridade 

requerente, a AdC pode promover a execução das decisões de aplicação de 

coimas ou sanções pecuniárias compulsórias relativas à aplicação dos artigos 

101.º e 102.º do TFUE, a pedido da autoridade requerente.  

4 - […].  

5 - […].  

6 - […].    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Artigo 35.º-D 

Princípios gerais de cooperação relativos à notificação e execução das decisões de 

aplicação de coimas ou sanções pecuniárias compulsórias a pedido de autoridade 

nacional de concorrência de outro Estado-Membro da União Europeia 

1 - [...]:  

a) […];  
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b) […];  

c) […];  

d) […];   

e) […].  

2 - […]:  

a) […];  

b) […];  

c) […];   

d) […].  

3 - […].  

4 - […].   

5 - […].   

6 - […].   

7 - […].  

8 - […]:  

a) […];  

b) […].  

9 - […].  

10 - […].  

11 - […].   

12 - […].   

13 - A AdC e a Autoridade Tributária e Aduaneira podem também recuperar os 

custos incorridos resultantes das respetivas medidas tomadas nos termos dos 

artigos 35.º-C e 89.º-A junto da empresa contra o qual a coima ou a sanção 
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pecuniária compulsória tem força executória.  

14 - […].  

15 - […].  

[…] 

Artigo 80.º-A 

Pedido de dispensa ou redução da coima 

1 - […].  

2 - […]:  

a) […];  

b) […];  

c) […];  

d) Identificação e contactos das empresas envolvidos na infração, incluindo 

a identificação dos atuais membros do órgão de administração, bem 

como dos que exerceram funções durante o período de duração da 

infração, e, se necessário, a indicação dos seus endereços privados;  

e) […] 

f) […].  

3 - […].  

4 - […]:  

a) […];  

b) […];  

c) […];  

d) […].  

5 - […].  
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6 - […]:  

a) […];  

b) […];  

c) […];  

d) […].  

7 - […].  

8 - […].  

9 - […].  

[…] 

Artigo 86.º-A 

Reação a decisões no âmbito de diligências de busca e apreensão 

1 - No âmbito de diligências de busca e apreensão, todos os incidentes, arguições 

de nulidade e requerimentos devem ser dirigidos à autoridade judiciária que 

autorizou o respetivo ato, no prazo de 10 dias úteis após o encerramento das 

referidas diligências ou da respetiva tomada de conhecimento.  

2 - […].  

3 - […].   

4 - […].  

Artigo 89.º-A 

Execução de decisões sancionatórias 

1 - […].   

2 - […]. 

3 - […]:  

a). […];   
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b). […].  

4 - […]:  

a) A empresa contra o qual a decisão tenha força executória não estiver 

estabelecido no território nacional; ou  

b) A AdC, após envidar esforços razoáveis, se tenha certificado de que a 

empresa contra o qual a decisão tenha força executória não dispõe de 

ativos suficientes em Portugal para permitir a cobrança da coima ou 

sanção pecuniária compulsória.  

 

[…]» 

 

 

Palácio de São Bento, 11 de julho de 2022 

 

Os Deputados do PSD, 


