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Lei n.º 19/2012, de 8 de Maio – dota a 

AdC de poderes e de instrumentos de 

investigação ao nível das autoridades 

de referência no Mundo



� Efeito devolutivo dos recursos;

� Imposição de medidas estruturais;

� Decisões com compromissos;

� Reforço da clemência;

� Alargamento do prazo de prescrição; 

� Concentrações com novo teste substantivo:  “entrave significativo à concorrência efectiva”;

� Prazos pouco razoáveis para as empresas;

� Procedimento de transacção;

� Tribunais podem aumentar coimas: Reformatio in pejus;

� Apreensão de e-mails possivelmente facilitada;

� Utilização de supervisão em processos sancionatórios mais facilitada;

� Notas de ilicitude sucessivas;

� Buscas domiciliárias; 

� Apreensões sem autorização prévia;

� Vedação do acesso ao processo até nota de ilicitude;

� Maior liberdade de estabelecimento de prioridades.

REFORÇO MUITO SUBSTANCIAL 
DOS PODERES DA AUTORIDADE



I. PODERES DA AdC



~
=

Solicitação de documentos e 

outros elementos de informação 

das empresas (tanto das 

envolvidas como de outras).

~
=

Inquirição das empresas (tanto 

das envolvidas como de outras).

Poderes de inquirição, busca e 

apreensão em processo 

sancionatório –

arts. 18, 19 e 20 LdC 2012

Poderes de inquérito e de 

inspecção da AdC –

art. 17 LdC 2003



Proceder à selagem dos locais das instalações 

das empresas, bem como dos respectivos 

suportes, incluindo computadores e outros 

equipamentos electrónicos de armazenamento de 

dados.

Art. 18/1 d) LdC 2012

Proceder à selagem dos locais das instalações 

das empresas.

Realização de buscas, exames, recolha e 

apreensão de cópias, extractos de escrita e 

demais documentação, independentemente do 

seu suporte, nas instalações, terrenos ou meios 

de transporte das empresas envolvidas

As apreensões podem ser efectuadas no decurso 

das buscas, sem prévia autorização da 

autoridade judiciária, quando haja urgência ou 

perigo na demora. Terão depois de ser validadas 

pelo MP no prazo máximo de 72 horas.

Arts. 18/1, a), b) e c) e 20 LdC 2012

Realização de buscas, exames, recolha e 

apreensão de cópias, extractos de escrita e 

demais documentação nas instalações das 

empresas envolvidas.



Realização de buscas domiciliárias (autorizadas por 
despacho do juiz de instrução, a requerimento da 
AdC), quando haja fundada suspeita de que existem, 
no domicílio, provas de violação grave dos arts. 9 
(acordos, práticas concertadas e decisões de 
associações de empresas) ou 11 (abuso de posição 
dominante) ou 101 e 102 do TFUE.

(Art. 19 LdC 2012) 

NOVOS PODERES DE INVESTIGAÇÃO



PODERES DA AdC NO ÂMBITO DA SUPERVISÃO –
ARTS. 60 SS DA NLDC

�Realização de estudos de mercado e inquéritos por    
sectores económicos e por tipo de acordos;

�Realização de inspecções e auditorias a quaisquer 
empresas ou associações de empresas, no âmbito das 
quais os funcionários da AdC podem:

� aceder a todas as instalações, terrenos e meios de transporte;
� inspeccionar livros e outros registos;

� obter cópias ou extractos dos documentos controlados;

� solicitar a qualquer representante legal, trabalhador e colaborador 
esclarecimentos.



LIBERDADE DE ACTUAÇÃO DA AdC

� Atribuição de graus de prioridade diferentes no 

tratamento das denúncias;

� Concessão de apenas 10 dias úteis para a empresa 

responder a pedidos de informação;

� Possibilidade de fazer apreensões não previamente 

autorizadas ou ordenadas por uma autoridade judiciária 

(apenas têm de ser validadas a posteriori pelo MP);

� Possibilidade de vedar ao visado o acesso ao processo 

até nota de ilicitude (fundamento: segredo de justiça).



REFORÇO DA POSIÇÃO DA AdC

• Os recursos deixam de ter efeito suspensivo–
efeito meramente devolutivo: pagamento 
imediato da coima ou prestação de caução (art. 
84);

• Deixa de valer a proibição da reformatio in 

pejus: Tribunais têm jurisdição plena e podem 
aumentar coimas (art. 88).



CONCLUSÃOCONCLUSÃO

Reforço muito significativo 

de Poder e Capacidade de Acção da AdC



II. MECANISMOS DE CONTROLO



MANTÊM-SE:

• Controlo jurisdicional (art. 38 Estatutos AdC);

• Controlo Tribunal de Contas (art. 35/2 Estatutos AdC).



Controlo parlamentar (art. 6 NLDC)

• Em cada sessão legislativa - debate em plenário sobre a 

política de concorrência;

• Presença em Comissão: - audição sobre report anual;

- informações sobre temas ad hoc.

• Elaboração e envio ao Governo do relatório anual que 

posteriormente remete à AR (art. 37 Estatutos AdC).



� Controlo de publicidade 

– página electrónica (art. 39 Estatutos AdC): 

Estatutos e regulamentos internos, composição dos 

órgãos, planos, orçamentos, relatórios e contas dos 

últimos 2 anos, principais instrumentos regulatórios 

em vigor;

– publicação das decisões (art. 90 NLdC).



Dever de publicar na página electrónica:

- Decisões condenatórias;

- Decisões de arquivamento mediante imposição 

de condições;

- Decisões judiciais dos recursos;

- Decisões de concentrações.

PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES
(ART. 90 NLDC)



A AdC PODE publicar na página electrónica:

- As decisões relativas a:

• Não prestação ou prestação de informações falsas, inexactas 
ou incompletas;

• Não colaboração com a AdC ou obstrução ao exercício dos 

seus poderes de investigação;

• Falta injustificada de comparência de denunciante, 
testemunha ou perito em diligência de processo.

- Decisões judiciais de recursos de decisões proferidas em    
procedimentos administrativos.

PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES
(ART. 90 NLDC)



• Tutela do Ministro da Economia (art. 33 Estatutos 
AdC), que aprova:

- o plano de actividades e o orçamento;

- o relatório de actividades e as contas anuais;
- a aquisição e alienação de bens imóveis;
- outros actos de incidência financeira ou orçamental 

previstos na lei (quadro de pessoal…).

• Recurso extraordinário para o Ministro da Economia 
em Concentrações (art. 34 Estatutos AdC)

OUTROS MECANISMOS DE CONTROLO



FOOD FOR THOUGHT

� Auditor com o papel de assegurar direitos de defesa nas investigações 

da AdC (à semelhança do Hearing Officer da Comissão Europeia);

� Maior separação das fases de instrução e decisão no seio da AdC 

(conforme Comissão e melhores práticas);

� Provedor?;

� Adopção de Lei-Quadro para Reguladores?;

� Membros do Conselho dos principais reguladores: 

- Governo decide; 

- Escrutínio prévio da Assembleia da República;

- Investidura pelo Presidente da República.



FOOD FOR THOUGHT

� Enriquecer conteúdos do site (estatísticas, prazos de publicação, arquivo histórico, 

motor de busca melhorado, etc.);

� Publicitação das decisões de private enforcement (mesmo que não sejam de follow

on ou de indemnização);

� Reforço de transparência como catalizador de máxima eficiência e melhores 

práticas internacionais;

� Reforço de meios e orçamento da AdC (como Grécia);

� Eliminação da regra tradicional nacional de 40% das coimas para regulador;

� Reforço de mecanismos normativos e estatutários de autonomia e independência.
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