
Caros Colegas, 
 
Para efeitos de fixação da redação final pela 6.ª Comissão, nos termos do artigo 156.º do 
Regimento da Assembleia da República, junto anexamos o projeto de decreto AR relativo à 
Proposta de Lei n.º 8/XV/1.ª (GOV) – « 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». 
 
Até ao termo da prorrogação do período normal de funcionamento da AR, e considerando o 
número de textos que se encontram em fase de redação final, a complexidade e extensão de 
alguns deles, incluindo republicações, e ainda a exiguidade do prazo para a sua elaboração, 
informamos que se passa a remeter apenas o texto do projeto de decreto AR com as 
respetivas sugestões de aperfeiçoamento devidamente assinaladas, que, na maioria dos casos, 
se cingem à confirmação de remissões e referências legislativas, e à correção de lapsos e erros 
que foi possível detetar. 
 
No texto do diploma foram incluídos a fórmula inicial e demais elementos formais, bem como 
as sugestões para aperfeiçoamento de redação, que estão assinaladas a amarelo, e das quais 
se destacam: 
 

➢ Artigo 2.º do projeto de decreto 
 

• N.º 4 do artigo 15.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio 
 
Por motivos de clareza do texto, sugere-se a seguinte alteração: 
 
Onde se lê: 
«4 - Os pedidos de informação efetuados pela AdC devem ser respondidos em prazo não 

inferior a 10 dias úteis, salvo se, por decisão fundamentada, for fixado prazo diferente.» 

Deve ler-se:  
«4 – O prazo para resposta aos pedidos de informação efetuados pela AdC não deve ser 

inferior a 10 dias úteis, salvo se, por decisão fundamentada, for fixado prazo diferente.» 

 

• N.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio 
 
Tendo resultado da votação em especialidade, conforme indicado no Relatório respetivo, 
substituir «empresa» por «visado» na presente norma, a redação constante do texto final é 
agora igual ao n.º 4 em vigor. Assim, de acordo com as regras de legística formal, a norma em 
causa não deve ser reproduzida, indicando-se que o n.º 5 corresponde ao atual n.º 4, o que 
coincide, aliás, com o texto constante da PPL. 
 
Onde se lê: 
«5 - Sempre que o visado 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.» 

Deve ler-se:  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121457


«5 - (Anterior n.º 4).» 

 

• N.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio 
 
Com a aprovação da proposta do PSD de eliminação do n.º 5 do artigo 15.º da PPL, o n.º 7 
passou a n.º 6. Assim, atualizou-se a remissão em conformidade. 
 
Onde se lê: 
«(…) 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. » 

Deve ler-se:  
«(…) ao abrigo da alínea c) do n.º 3 e do n.º 6 do artigo 15.º e dos n.os 2 e 3 do artigo 30.º.» 

 

 

• N.º 3 do artigo 34.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio  

 

Tendo resultado da votação em especialidade, conforme indicado no Relatório respetivo, 
substituir «empresa» por «visado» na presente norma, a redação constante do texto final é 
agora igual ao texto vigente. Assim, de acordo com as regras de legística formal, a norma em 
causa não deve ser reproduzida. 
 
Onde se lê: 
«3 - A adoção das medidas referidas no n.º 1 é precedida de audição dos visados, exceto se tal 
puser em sério risco o objetivo ou a eficácia das mesmas, caso em que são ouvidos após 
decretadas. » 
 
Deve ler-se:  

«3 – […].» 
 

• N.º 5 do artigo 74.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio  

O  conceito «Autoridade nacional de concorrência», encontra-se definido na alínea a) do artigo 
3.º-A, referindo já tratar-se da autoridade designada por um Estado-Membro da União 
Europeia, pelo que se sugere a seguinte alteração:  

 
Onde se lê: 
«5 - (…) 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…» 
 
Deve ler-se:  
«5 - (…) tendo tido conhecimento de que a Comissão Europeia ou outra autoridade nacional 
de concorrência deu início, pelos mesmos factos, a um processo…» 
 

• Alínea c) do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio  

Sugere-se o aperfeiçoamento da redação da alínea c), em consonância com as alíneas a) e b). 
 
Onde se lê: 
«c) Às empresas ou associações de empresas que preencham as condições previstas número 
anterior é concedida uma redução até 20 %.» 



 
Deve ler-se:  
«c) Às demais empresas ou associações de empresas que preencham as condições previstas 
número anterior é concedida uma redução até 20 %.» 

 

• N.º 1 do artigo 81.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio  

Sugere-se a alteração ao n.º 1 deste artigo, embora não contemplada no texto final, no sentido 
de atualizar a sua remissão para o n.º 5, uma vez que em resultado das alterações 
introduzidas a este artigo, o atual n.º 5 é renumerado como n.º 6. 
 
Onde se lê: 
«1 – […]. 
 
Deve ler-se:  
«1 – A Autoridade da Concorrência classifica como confidencial o pedido de dispensa ou de 
redução da coima, bem como todos os documentos e informações apresentados para efeitos 
de dispensa ou redução de coima, sem prejuízo do disposto no n.º 6.» 
 
 

➢ Artigo 3.º do projeto de decreto 
 

• N.º 1 do artigo 2.º dos estatutos da Autoridade da Concorrência, aprovados pelo 

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

O Decreto-Lei em causa remete em vários dos seus artigos para o regime jurídico da 
concorrência, fazendo menção ao mesmo de forma indistinta entre «regime jurídico da 
concorrência» e «regime jurídico da concorrência, aprovado pela Lei n.º 19/2012, de 8 de 
maio».  
Uma vez que se revela necessário uniformizar estas referências ao longo de todo o Decreto-
Lei, sugere-se a alteração ao n.º 1 do artigo 2.º, embora não contemplada no texto final, de 
modo a que apenas a primeira referência ao regime jurídico da concorrência mencione a sua 
aprovação pela Lei n.º 19/2012, de 8 de maio. As restantes menções ao longo do diploma irão 
ser atualizadas para «regime jurídico da concorrência». 
 
Onde se lê: 
«1 – (Anterior corpo do artigo).» 
 
Deve ler-se:  
«1 – A AdC rege-se pelo regime jurídico da concorrência, aprovado pela Lei n.º 19/2012, de 8 
de maio  e outras disposições legais que lhe sejam especificamente aplicáveis, pela lei-quadro 
das entidades reguladoras, pelos presentes estatutos, pelos respetivos regulamentos internos 
e, supletivamente, no que respeita à gestão financeira e patrimonial, pelo regime jurídico 
aplicável às entidades públicas empresariais.» 
 

•     Artigo 42.º dos estatutos da Autoridade da Concorrência 
 
A redação em vigor deste artigo integra 5 números. Constando do texto final aprovado apenas 
os n.ºs 1 e 2, foram inseridos os restantes números, indicando-se que se mantém inalterada a 
redação dos n.ºs 3 e 4 e que é revogado o n.º 5, o que resulta da norma revogatória. Assim, o 
artigo fica em conformidade, aliás, com a redação da republicação. 
 



• Alínea k) do n.º 1 do artigo 46.º dos estatutos da Autoridade da Concorrência 

Esta norma remete para o n.º 17 do artigo 30.º, que integra apenas 16 números. Sugere-se a 
correção da referida remissão, que parece referir-se ao n.º 16. 
 
Onde se lê: 
«k) Os regulamentos internos referidos no n.º 17 do artigo 30.º.» 
 
Deve ler-se:  
«k) Os regulamentos internos referidos no n.º 16 do artigo 30.º.» 
 
 

➢ Artigo 4.º do projeto de decreto 
 
                N.º 5 do artigo 17.º -A da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio 
 
Esta norma, que já constava da PPL, remete para os n.ºs 5 e 6 do artigo 15.º. Ora, o n.º 5 do 
artigo 15.º foi eliminado pela aprovação da PA do PSD, passando os n.ºs 6 e 7, respetivamente, 
a n.ºs 5 e 6. 
Assim, a remissão parece agora referir-se apenas ao n.º 5 (anterior n.º 6), pelo que se sugere a 
sua atualização. 
 
Onde se lê: 
«5 – É correspondentemente aplicável o disposto nos n.ºs 5 e 6 do artigo 15.º.» 
 
Deve ler-se:  
«5 – É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 5 do artigo 15.º.» 
 

• N.ºs 1 e 2 do artigo 80.º -C da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio 

A Diretiva (UE) 2019/1, nos pontos 58 e 59 e no artigo 21.º, prevê a possibilidade de as 
empresas solicitarem às autoridades da concorrência que lhes seja atribuída uma posição na 
ordem de apresentação dos pedidos de clemência, extensível aos pedidos de redução de 
coima. A versão inglesa da Diretiva refere-se a esta atribuição de posição como um «marker 
for a place in the queue», traduzida na versão portuguesa como «marco», expressão por sua 
vez utilizada neste artigo da PPL. 
Parece-nos, contudo, que da mera referência a «marco», não se retira o significado 
pretendido. Acresce que a expressão em causa não é utlizada na ordem jurídica portuguesa, 
nem o presente texto lhe confere qualquer definição. 
Assim, de modo a garantir a clareza e segurança jurídicas, sugere-se substituir a expressão 
«marco» pela referência à atribuição ao requerente de uma posição na ordem de 
apresentação dos pedidos de dispensa da coima. 
 
Onde se lê: 
«1 - Após a receção do pedido de dispensa da coima, a AdC pode, por sua iniciativa ou 
mediante pedido devidamente fundamentado, conceder ao requerente um marco, 
estabelecendo um prazo não inferior a 15 dias para completar o seu requerimento com os 
restantes elementos.  
2 - Para poder beneficiar do marco nos termos do número anterior, o requerente deve indicar 
no pedido o seu nome e endereço e informações relativas aos participantes na infração, ao 
produto ou serviço e território abrangidos, uma estimativa da duração da infração e a natureza 
do comportamento, devendo indicar igualmente eventuais pedidos de dispensa ou redução da 



coima que já apresentou ou prevê apresentar a outras autoridades de concorrência 
relativamente à infração e justificar o pedido de marco. » 
 
Deve ler-se:  
« 1 – Após a receção do pedido de dispensa da coima, a AdC pode, por sua iniciativa ou 
mediante pedido devidamente fundamentado, atribuir ao requerente uma posição na ordem 
de apresentação dos pedidos de dispensa da coima, estabelecendo um prazo não inferior a 
15 dias para completar o seu requerimento com os restantes elementos.  
2 – Para poder beneficiar da posição na ordem de apresentação prevista no número anterior, 
o requerente deve indicar no pedido o seu nome e endereço e informações relativas aos 
participantes na infração, ao produto ou serviço e território abrangidos, uma estimativa da 
duração da infração e a natureza do comportamento, devendo indicar igualmente eventuais 
pedidos de dispensa ou redução da coima que já apresentou ou prevê apresentar a outras 
autoridades de concorrência relativamente à infração e justificar o pedido de atribuição de 
uma posição na ordem de apresentação.» 
 

• N.º  2 do artigo 80.º -D da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio 

Visando a clareza da norma, sugere-se a indicação do artigo em causa. 
 
Onde se lê: 
«… com indicação do intervalo de variação especificado nos termos daquele artigo.» 
 
Deve ler-se:  
«…com indicação do intervalo de variação especificado nos termos do artigo 78.º.» 
 

➢ Republicação 
 
Mais se informa que as sugestões para aperfeiçoamento da redação propostas para as 
alterações à Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, e aos estatutos da Autoridade da Concorrência, 
aprovados pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto, se encontram refletidas nos textos 
das republicações, tendo sido inseridas nas normas correspondentes. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Carolina Caldeira, Patrícia Pires e Sónia Milhano 
Assessoras Parlamentares 

 


