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“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 iniciativa respeita o limite de não 

renovação na mesma sessão legislativa (nº 4 

do art. 167º CRP e nº 3 do art. 120º RAR)?

SIM

O proponente junta ficha de avaliação prévia 

de impacto de género (deliberação CL e Lei 

nº 4/2018, de 9 de fevereiro)?

SIM

Justifica-se a audição dos restantes órgãos 

de governo próprio das regiões autónomas 

(art. 142º RAR e nº 2 do art. 229º CRP)?

Não parece justificar-se

A iniciativa encontra-se agendada (pela CL

ou por arrastamento)?

Não. 

O Governo apresenta a iniciativa com pedido de prioridade 

e urgência.

Comissão competente em razão da matéria e 

eventuais conexões:

Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e 
Habitação (6.ª)

Sem prejuízo do que vier a ficar estabelecido pela 
Conferência de Presidentes de Comissões Parlamentares.

Observações: Assinala-se que a presente iniciativa trata-se da renovação da, entretanto caducada, Proposta 

de Lei n.º 99/XIV/2.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“, que foi objeto de Parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades 

e Garantias. 

O referido parecer concluiu que a alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º e o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 19/2012, de 

8 de maio (constantes do artigo 2.º da referida proposta), violavam o n.º 4 do artigo 34.º da Constituição da 

República Portuguesa (CRP). A alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º da presente iniciativa menciona que a Autoridade 

da Concorrência pode “inspecionar os livros e outros registos relativos à empresa, independentemente do 

NOTA DE ADMISSIBILIDADE

[Para efeitos de despacho do Senhor Presidente da Assembleia da República, nos 

termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º do Regimento]
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suporte em que estiverem armazenados, tendo o direito de aceder a quaisquer informações acessíveis à 

entidade inspecionada”, deixando de referir expressamente a correspondência e mensagens de correio 

eletrónico. Apesar de o considerando 32 da Diretiva em causa referir que “A competência para examinar livros 

ou outros documentos deverá ser extensiva a todas as formas de correspondência, incluindo mensagens 

eletrónicas”, não parece resultar da redação da iniciativa a inclusão da correspondência, uma vez que apenas 

mencionam livros e outros registos relativos à empresa. Face ao que antecede, e sem prejuízo de uma eventual 

análise mais aprofundada em sede de nota técnica, parece-nos encontrar-se ultrapassada a violação do n.º 4 

do artigo 34.º da CRP, segundo o qual é proibida “toda e qualquer ingerência das autoridades públicas na 

correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvos os casos previstos na lei 

em matéria de processo criminal”. 

O parecer concluiu ainda que os n.ºs 4, 5 e 7 do artigo 69.º e o corpo do artigo 72.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de 

maio, eram passíveis de violar o n.º 2 do artigo 266.º da CRP. Os respetivos artigos não sofreram qualquer 

alteração na iniciativa ora em apreço, continuando a referir-se a coimas cujo “montante máximo (…) aplicável 

não pode exceder 10% do volume de negócios total” da empresa, o que de facto, consubstancia a aplicação de 

coimas de valores indefinidos. Parece-nos que os referidos artigos são passíveis de violar o princípio 

constitucional da proporcionalidade invocado no parecer referido, sem prejuízo de uma análise mais 

aprofundada em sede de nota técnica. 

Conclusão: A apresentação desta iniciativa parece cumprir os requisitos formais de admissibilidade previstos 

na Constituição e no Regimento da Assembleia da República.

Assembleia da República, 12 de maio de 2022

A Assessora Parlamentar,

Patrícia Pires (ext. 13089)


