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PLANO GERAL

• A Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, quarto
regime jurídico português da concorrência



PLANO GERAL

• O grupo normativo do controlo da
concentração de empresas enquanto
instrumento de política da concorrência é,
também cronologicamente, o quarto

• O primeiro, formalmente autónomo, remonta
ao DL n.º 428/88, 19-Nov., tendo depois sido
integrado no DL n.º 371/93, 29-Out., e,
sucessivamente, na Lei n.º 18/2003, 3-Jan.



PLANO SISTEMÁTICO

• Plano geral da Lei

– diferente orientação sistemático-formal quanto à
área adjetiva, isto é, ao conjunto normativo que
disciplina o procedimento administrativo do
controlo da operação pela entidade competente, a
AdC



PLANO SISTEMÁTICO

– genericamente abandonada a anterior opção
legislativa de uma disciplina processual (práticas
proibidas) e procedimental (controlo de
concentração de empresas) fragmentária e de
conjugação de grupos normativos, gerais e
particulares



O PLANO SISTEMÁTICO

• A matéria adjetiva das práticas restritivas, por
um lado, e do controlo de concentração de
empresas, por outro, encontra-se unitária e
organicamente disciplinada na dependência
sistemática das respetivas disciplinas
substantivas



DIREITO SUBSTANTIVO DO CONTROLO

• No direito substantivo do controlo salientarei, 
como novidades:

– Alinhamento do conceito juridicamente relevante
de concentração com o do Regulamento n.º
139/2004, do Conselho, de 20 de Janeiro
(Concentrações comunitárias), quer na
delimitação positiva (n.º 1), quer negativa [n.º 5,
a)]



DIREITO SUBSTANTIVO DO CONTROLO

• Modificação parcial do sistema que gera a
obrigação de notificação prévia da operação à
AdC, para efeitos de controlo administrativo:

– o novo regime jurídico e o agora revogado
coincidem, em moldes não inteiramente
coincidentes e em termos alternativos, num
critério de quota de mercado pura e num critério
de volume de negócios puro das empresas
participantes na operação de concentração



DIREITO SUBSTANTIVO DO CONTROLO

– no art. 37, n.º 1, b), da nova lei estabelece-se 
ainda, para tal efeito, um critério misto de quota 
de mercado e de volume de negócios

(este inciso legal é paralelo ao do art. 88 da nova Lei Brasileira sobre 
Defesa da Concorrência)

vejamos dois quadros de síntese



Regime Critério da Quota Critério do Volume de Negócios

Lei n.º 18/2003  quota superior a 30%

 Volume de negócios agregado de 150 milhões de 

euros

 desde que o volume de negócios realizado 

individualmente por pelo menos duas dessas 

empresas seja superior a 2 milhões de euros

NRJC

 quota igual ou superior a 50%

 quota igual ou superior a 30% e inferior a 50%, 

desde que o volume de negócios realizado 

individualmente por pelo menos duas dessas 

empresas seja superior a 5 milhões de euros

 Volume de negócios agregado de 100 milhões de 

euros

 desde que o volume de negócios realizado 

individualmente por pelo menos duas dessas 

empresas seja superior a 5 milhões de euros

Tabela 1 – Resumo dos Critérios de Notificação nos dois regimes



DIREITO SUBSTANTIVO DO CONTROLO

– Eliminação do prazo de 7 dias após a conclusão do 
acordo para a notificação (alinhamento ao art. 4.º, 
n.º 1, do Regulamento da União)

– Introdução da notificação voluntária (n.º 4 do art.
37) em fase anterior à constituição da obrigação
de notificação (alinhamento ao art. 4.º, n.º 1, do
Regulamento da União)



DIREITO SUBSTANTIVO DO CONTROLO

– A quota de mercado como critério de notificação
prévia da prévia não é consensual

– O legislador optou por mantê-lo, pese embora o
desalinhamento da solução com a do Regulamento da
União, no que respeita à determinação da dimensão
comunitária da concentração

– No plano do direito comparado, a solução está
também a perder terreno



DIREITO SUBSTANTIVO DO CONTROLO

• No plano da substância do controlo, 
salientam-se ainda

– O art. 38: preceito novo (conjunto de operações);

– O critério da autorização e da proibição
administrativas da concentração (teste
substantivo) foi revisto, estando agora alinhado
com os do Regulamento da União (entraves
significativos à concorrência efetiva) *preceito
correspondente ao do art. 88, § 5.º, na nova Lei Brasileira



DIREITO ADJETIVO DO CONTROLO

– A disciplina adjetiva do controlo é nova no sentido de
que encontra no novo diploma uma densificação
considerável

– Essa densificação é produto de vários factores:

• Alinhamento ao Regulamento da União, que é posterior ao
anterior regime jurídico nacional da concorrência

• Dificuldades experimentadas na aplicação do anterior
regime jurídico, em particular nos aspetos omissos

• Dificuldades de harmonização procedimental com o regime
geral do CPA



DIREITO ADJETIVO DO CONTROLO

• O sentido geral da densificação procedimental
se, por um lado, é o de solver aspectos
lacunares da Lei n.º 18/2003, é também, por
outro lado, o de criar no procedimento
administrativo especial do controlo uma
massa normativa que o emancipe
substancialmente do disciplinado no CPA



DIREITO ADJETIVO DO CONTROLO

• Outros aspectos procedimentais a salientar

– Clarificação de quem, não sendo requerente, está 
legitimado a intervir no procedimento (art. 47)

– Clarificação do direito à informação administrativa 
sobre o procedimento (art. 48)

– Fine tunning na regulação da instrução (n.ºs 1 e 6 do 
art. 49: alterações substanciais à notificação e 
documentação extemporânea)

– Compromissos (art. 51)
– Revogação de decisões (art. 57)


