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Síntese 
I O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia protege a concorrência leal 
entre empresas no mercado interno da UE e no interesse dos consumidores. Para o 
efeito, a Comissão dispõe de poderes de investigação e de decisão significativos, que 
lhe permitem proibir acordos anticoncorrenciais entre empresas ou agir contra 
empresas que explorem de forma abusiva a sua posição no mercado interno 
(conhecidos como "processos anti-trust"). A Comissão aprecia igualmente as 
concentrações de empresas de maior dimensão quanto ao seu impacto na 
concorrência no mercado interno (procedimento conhecido por "controlo das 
concentrações"). 

II Tanto a Comissão como as autoridades nacionais da concorrência (ANC) dos 
Estados-Membros da UE estão habilitadas a aplicar diretamente as regras de 
concorrência da UE em processos anti-trust com implicação no comércio entre 
Estados-Membros. A Comissão definiu critérios para a repartição de processos entre os 
Estados-Membros e a Comissão. 

III Esta é a primeira auditoria que o Tribunal realiza sobre o papel da Comissão 
enquanto responsável pela aplicação das regras de concorrência nos domínios das 
concentrações e anti-trust. Nos últimos dez anos, a aplicação das regras de 
concorrência pela UE registou alterações significativas na dinâmica dos mercados e 
tem estado no centro do interesse e do debate públicos. Na presente auditoria, o 
Tribunal analisou se a Comissão, através da sua Direção-Geral da Concorrência, aplicou 
devidamente as regras de concorrência da UE nos seus processos de controlo das 
concentrações e anti-trust. Para o efeito, examinou a capacidade de deteção e 
investigação da Comissão, bem como de que forma esta exerceu os seus poderes de 
execução nesses processos. Examinou igualmente de que forma a Comissão cooperou 
com as ANC, comunicou os resultados das suas atividades de execução e acolheu as 
reações aos mesmos. O presente relatório destaca questões que poderão ter impacto 
no êxito da Comissão, no momento presente e no futuro. 

IV O Tribunal constatou que, de um modo geral, a Comissão utilizou devidamente os 
seus poderes de execução nos processos de controlo das concentrações e anti-trust e, 
com as suas decisões, deu resposta às questões em matéria de concorrência. Contudo, 
são necessárias melhorias em vários domínios. 

V Para não depender exclusivamente das queixas recebidas, a Comissão agiu por sua 
própria iniciativa para identificar problemas que possam prejudicar o mercado interno. 



 5 

 

No entanto, não investiu recursos adequados no acompanhamento dos mercados. Os 
incentivos criados para incentivar a comunicação de casos pelas próprias empresas 
funcionaram, mas os números diminuíram desde 2015. Ao estabelecer prioridades 
para os processos, a Comissão atribuiu recursos às investigações pertinentes, mas não 
o fez com base numa ponderação clara dos critérios que assegurem a seleção dos 
casos de maior risco. 

VI O controlo das concentrações absorveu uma parte substancial dos recursos 
disponíveis. A Comissão foi bem-sucedida na aplicação de um procedimento 
simplificado, embora ainda deva tomar novas medidas de racionalização. O Tribunal 
constatou igualmente que os limiares baseados no volume de negócios utilizados para 
decidir se uma operação prejudicaria a concorrência no mercado interno poderão não 
assegurar que todas as operações significativas sejam apreciadas pela Comissão. 

VII As decisões anti-trust da Comissão deram resposta às questões em matéria de 
concorrência, mas as investigações foram, de um modo geral, morosas. Uma vez que a 
aplicação das regras anti-trust só se verifica após ter surgido um problema de 
concorrência, a morosidade do processo pode prejudicar a eficácia das decisões. A 
Comissão tomou medidas para acelerar os procedimentos anti-trust, mas também teve 
de fazer face a investigações complexas, nomeadamente no âmbito dos novos 
mercados digitais, em que foi necessário adaptar os pressupostos tradicionais de 
concorrência efetiva e avaliar a eficácia dos instrumentos jurídicos de intervenção 
existentes. Além disso, a Comissão ainda não atualizou as suas orientações e 
comunicações no sentido de reforçar a segurança jurídica das empresas que operam 
nestes mercados e apoiar as ANC nos seus processos próprios de tomada de decisões. 

VIII Uma execução eficaz requer coimas dissuasivas. O nível das coimas impostas 
pela Comissão pela violação das regras de concorrência é um dos mais elevados do 
mundo. Contudo, o impacto das grandes coimas depende da dimensão das empresas 
em causa, da probabilidade de deteção das infrações, do potencial de lucros 
associados às infrações e da duração das investigações da Comissão. Até à data, a 
Comissão não avaliou o efeito dissuasivo das coimas que aplica. 

IX A maior parte das decisões nos casos em que são aplicáveis as regras anti-trust da 
UE é tomada pelas ANC. Existiu uma boa cooperação entre estas autoridades e a 
Comissão no âmbito da Rede Europeia da Concorrência, exceto no que se refere ao 
acompanhamento dos mercados e às prioridades de execução, que não tinham sido 
estreitamente coordenados. Não foi devidamente explorado um mecanismo de 
repartição eficiente dos processos anti-trust entre a Comissão e as ANC. 
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X A Comissão definiu os objetivos a atingir apenas de forma muito genérica, o que, 
aliado à falta de dados adequados para acompanhar os resultados, tornou difícil 
avaliar o desempenho das atividades de execução. Embora as avaliações ex post da 
eficácia do seu trabalho sejam favoráveis a uma melhor tomada de decisões e a uma 
melhor atribuição de recursos, a Comissão não as realizou regularmente. A 
comunicação de informações da Comissão sobre os resultados das suas medidas de 
execução continua a centrar-se mais na atividade do que no impacto, não existindo 
atualmente avaliações regulares e independentes do desempenho das autoridades da 
concorrência na UE. 

XI O Tribunal formula uma série de recomendações destinadas a reforçar a 
capacidade da Comissão para: 

o aumentar a probabilidade de detetar infrações; 

o melhorar a eficácia da aplicação das regras de concorrência; 

o aproveitar melhor o potencial da Rede Europeia da Concorrência; 

o melhorar a comunicação de informações sobre o desempenho. 
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Introdução 

Regras de concorrência na UE 

01 O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) proíbe 
determinadas práticas incompatíveis com o mercado interno1. Estas práticas incluem 
qualquer tipo de colusão entre empresas que tenha por efeito ou objeto restringir ou 
distorcer a concorrência transfronteiriça no mercado interno. O exemplo mais claro 
deste tipo de comportamento ilícito é a colusão entre concorrentes sob a forma de 
cartéis, em que as empresas fixam secretamente preços ou quotas de mercado, 
aumentando os lucros de forma injustificada em detrimento dos consumidores. A 
cooperação pode ser autorizada se tiver por fim melhorar a produção ou a distribuição 
dos produtos ou promover o progresso técnico ou económico, contanto que aos 
consumidores se reserve uma parte equitativa do lucro daí resultante e que o impacto 
sobre a concorrência seja proporcional e não a elimine2. 

02 O TFUE proíbe igualmente que as empresas que detêm uma posição dominante 
num determinado mercado abusem dessa posição para eliminar ou reduzir a 
concorrência3. São exemplos de comportamentos dessa natureza: 

o a exigência de que os compradores adquiram um determinado produto 
exclusivamente à empresa dominante (compra exclusiva); 

o a fixação dos preços a um nível deficitário (preços predatórios); 

o a imposição de condições de concorrência desleais para impedir a entrada de 
concorrentes no mercado (encerramento); 

o a cobrança de preços desleais (excessivos) aos compradores; 

                                                      
1 Artigo 101, nº 1, do TFUE, JO C 326 de 26.10.2012, p. 47. 

2 Artigo 101º, nº 3, do TFUE. A Comissão pode reconhecer genericamente certos tipos de 
acordos ou práticas comerciais como benéficos para a concorrência e isentá-los da 
proibição geral ("regulamentos de isenção por categoria") ou avaliar, em casos específicos, 
se as vantagens de um acordo para a concorrência compensam os seus efeitos 
anticoncorrenciais. 

3 Artigo 102º do TFUE. 
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o a limitação da produção ou do desenvolvimento técnico, reduzindo assim as 
possibilidades de escolha do consumidor. 

O papel da Comissão enquanto responsável pela aplicação das 
regras de concorrência 

03 Nos termos dos Tratados, a UE tem competência exclusiva para estabelecer as 
regras de concorrência necessárias ao funcionamento do mercado interno, sendo a 
Comissão a responsável pela sua aplicação uniforme. Este quadro é essencial para que 
o mercado interno da UE funcione bem, dado que a Comissão corrige as imperfeições 
no funcionamento dos mercados e toma medidas quando as empresas não respeitam 
as regras4. 

04 A independência das autoridades da concorrência constitui um pré-requisito para 
uma aplicação eficaz das regras. Por outras palavras, uma autoridade da concorrência 
deve decidir quais os casos que investiga e a que dá execução com independência em 
relação aos agentes económicos e aos governos e às suas prioridades políticas. Essa 
independência implica igualmente que as autoridades da concorrência sejam dotadas 
de recursos suficientes (humanos e técnicos) para garantirem eficazmente a aplicação 
das regras. 

05 A legislação da UE5 confere à Comissão uma série de importantes poderes de 
investigação e de decisão, nomeadamente de inspecionar empresas, de proibir cartéis 
ou outros comportamentos anticoncorrenciais ou de impor sanções pecuniárias às 
empresas que violem as regras de concorrência da UE. As investigações da Comissão 
neste domínio são comummente conhecidas por "processos anti-trust". As decisões da 
Comissão que proíbem uma prática anticoncorrencial específica são vinculativas para 
as empresas destinatárias, estabelecendo também um precedente para casos 
análogos. Ao abrigo do TFUE, do Regulamento (CE) nº 1/2003 e da jurisprudência dos 
tribunais da UE, a Comissão dispõe de poderes discricionários para: 

o definir os objetivos e os conceitos económicos subjacentes à "concorrência 
efetiva"; 

                                                      
4 Sobre os objetivos jurídicos da aplicação das regras de concorrência pela UE, ver anexo I. 

5 Artigo 105º do TFUE e Regulamento (CE) nº 1/2003 do Conselho, de 16 de dezembro 
de 2002, relativo à execução das regras de concorrência estabelecidas nos artigos 81º e 82º 
do Tratado (JO L 1 de 4.1.2003, p. 1). 
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o decidir de que forma utilizar as suas competências de investigação e conduzir as 
suas investigações; 

o determinar os compromissos necessários para pôr termo a práticas 
anticoncorrenciais ou concentrações problemáticas. 

06 A Comissão pretende proteger a existência de uma estrutura de mercados eficaz 
e competitiva, tendo em vista melhorar o bem-estar dos consumidores e contribuir 
para alcançar um mercado interno da UE integrado6. Embora não haja uma definição 
universalmente aceite de bem-estar dos consumidores, tal significa, em termos 
simples, que a Comissão analisa, do ponto de vista económico, a forma como a 
concorrência nos mercados da UE funciona no interesse dos consumidores em termos 
de preço, de qualidade e escolha de bens ou serviços e de inovação. 

07 A Comissão é igualmente responsável pelo acompanhamento da reestruturação 
da indústria caso exista um potencial impacto anticoncorrencial no mercado interno: 
por exemplo, quando duas empresas independentes se fundem ou criam uma 
entidade económica autónoma comum (denominada "empresa comum de pleno 
exercício"). Estas consolidações, que são uma característica normal de uma economia 
de mercado, podem promover a distribuição eficiente dos meios de produção, mas 
também podem ter um efeito prejudicial para a concorrência. Nesse caso, pode ser 
necessária a intervenção da Comissão para proteger o funcionamento do mercado 
interno. Esta ação é conhecida como "controlo das concentrações na UE" e é regulada 
por um regulamento do Conselho7. 

08 Enquanto o controlo das concentrações ocorre antes da concretização dessa 
operação e com prazos apertados (sistema de controlo "ex ante"), a Comissão só pode 
dar início a um processo anti-trust após surgir a suspeita de que uma empresa infringiu 
as regras de concorrência (sistema de controlo "ex post"). Em média, nos últimos dez 
anos, a Comissão examinou mais de 300 notificações de concentração e cerca de 
200 processos anti-trust por ano. 

09 Na Comissão, todas as decisões importantes em matéria de concorrência e 
questões de política, como propostas legislativas, comunicações e orientações, são da 

                                                      
6 Plano estratégico da Direção-Geral da Concorrência para 2016-2020, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comp_sp_2016_2020_en.pdf 

7 Regulamento (CE) nº 139/2004 do Conselho, de 20 de janeiro de 2004, relativo ao controlo 
das concentrações de empresas ("Regulamento das concentrações comunitárias") (JO L 24 
de 29.1.2004, p. 1). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comp_sp_2016_2020_en.pdf
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responsabilidade coletiva do Colégio de Comissários. O Colégio delegou no membro da 
Comissão responsável pela concorrência o poder de adotar unilateralmente 
determinados tipos de decisões de menor importância sem grandes implicações nas 
políticas. O Comissário responsável pela Concorrência supervisiona a Direção-Geral da 
Concorrência (DG COMP), que aprecia as notificações de concentração, conduz 
investigações anti-trust e sobre concentrações e, em cooperação com outros serviços 
da Comissão, elabora decisões e documentos estratégicos, designadamente propostas 
legislativas, para adoção pela Comissão. 

Papel das autoridades dos Estados-Membros nos processos 
anti-trust 

10 Tanto a Comissão como as autoridades nacionais da concorrência (ANC) dos 
Estados-Membros da UE estão habilitadas a aplicar diretamente as regras de 
concorrência da União em processos anti-trust com implicação no comércio entre os 
Estados-Membros (ver caixa 1)8. 

Caixa 1 

Competências das autoridades nacionais da concorrência dos 
Estados-Membros 

As ANC aplicam as regras de concorrência da UE em paralelo com as regras de 
concorrência nacionais. Agem por iniciativa própria e as suas decisões são 
vinculativas nos respetivos Estados-Membros. As regras processuais e o nível das 
coimas são da exclusiva competência dos Estados-Membros, sujeitos às medidas 
de harmonização exigidas pela Diretiva (UE) 2019/19. Nos termos da sua legislação 
nacional, os Estados-Membros podem, em determinadas circunstâncias, aplicar 
regras de concorrência mais rigorosas a atos unilaterais e impor coimas mais 
elevadas ou mais baixas do que a Comissão. 

11 Embora esta abordagem descentralizada de "aplicação paralela" tenha alargado 
significativamente o âmbito de aplicação das regras anti-trust da UE, a Comissão é a 

                                                      
8 Artigo 5º do Regulamento (CE) nº 1/2003. 

9 Diretiva (UE) 2019/1 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, 
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, 
JO L 11 de 14.1.2019, p. 3. 
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responsável última por assegurar a aplicação uniforme das regras pelas ANC10. É 
igualmente competente para tomar decisões aplicáveis em todo o território do Espaço 
Económico Europeu (Estados-Membros da UE, Islândia, Listenstaine e Noruega)11. 

12 A aplicação paralela das regras anti-trust da UE exige uma estreita cooperação 
entre a Comissão e as ANC. Para o efeito, a Comissão e as ANC criaram a Rede 
Europeia da Concorrência (REC)12, um mecanismo no âmbito do qual: i) decidem qual a 
autoridade da concorrência que investigará um caso; ii) trocam informações sobre as 
medidas de investigação e as decisões de execução que tencionam tomar. A REC 
dispõe também de um comité consultivo, composto por representantes das ANC, que 
a Comissão tem de consultar antes de adotar decisões finais em matéria de 
concorrência. 

13 Os tribunais nacionais desempenham um papel complementar na aplicação das 
regras, uma vez que tratam de litígios entre partes privadas que envolvem questões 
relacionadas com as regras anti-trust da UE. As decisões dos tribunais nacionais não 
podem ser contrárias a uma decisão da Comissão13. 

14 As ANC dispõem de um poder discricionário considerável para deliberar se 
investigam ou não uma infração e quais as sanções a aplicar. Nas suas decisões, que 
são vinculativas para o território do Estado-Membro em causa, devem respeitar os 
princípios estabelecidos pelas decisões da Comissão ou por um tribunal. As 
comunicações e orientações da Comissão relativas à aplicação das regras em processos 
anti-trust não são vinculativas para as ANC, mas influenciam as suas decisões. Os 
tribunais nacionais podem solicitar à Comissão pareceres sobre a interpretação das 
regras de concorrência da UE e apresentar pedidos de decisão prejudicial ao Tribunal 
de Justiça da UE. Quando a Comissão dá início a uma investigação própria, as ANC são 
dispensadas de continuar a investigar o processo em causa. 

                                                      
10 Artigo 16º do Regulamento (CE) nº 1/2003. 

11 Artigos 53º a 65º do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, JO L 1 de 3.1.1994, p. 3. 

12 Artigo 11º do Regulamento (CE) nº 1/2003. 

13 Artigo 16º do Regulamento (CE) nº 1/2003. 
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15 A aplicação paralela das regras anti-trust da UE é ilustrada na figura 1. 

Figura 1 – Aplicação paralela das regras anti-trust da UE 

 
Fonte: TCE. 

Controlo das concentrações a nível da UE e nacional 

16 A Comissão é responsável pela investigação das concentrações de empresas 
quando o volume de negócios das empresas que se concentram é superior a um limiar 
estabelecido na legislação da UE14. Abaixo deste limiar, os Estados-Membros podem 
ser responsáveis pela avaliação das concentrações ao abrigo da sua legislação nacional. 

                                                      
14 Artigo 1º do Regulamento Concentrações. Por norma, trata-se de: i) um volume de 

negócios total realizado à escala mundial pelo conjunto das empresas implicadas na 
concentração superior a 5 mil milhões de euros; ii) um volume de negócios total realizado 
individualmente na UE por pelo menos duas das empresas em causa superior a 250 milhões 
de euros. As operações estão também sujeitas ao controlo das concentrações na UE 
quando as empresas implicadas na concentração têm: i) um volume de negócios à escala 
mundial superior a 2,5 mil milhões de euros; ii) um volume de negócios total superior a 
100 milhões de euros em cada um de pelo menos três Estados-Membros; iii) um volume de 
negócios realizado individualmente por pelo menos duas das empresas em causa superior a 
25 milhões de euros em cada um dos Estados-Membros considerados na alínea ii); iv) um 
volume de negócios realizado individualmente na UE por pelo menos duas das empresas 
em causa superior a 100 milhões de euros. 
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No âmbito do sistema de consulta, os processos podem ser transferidos entre a 
Comissão e os Estados-Membros, o que permite alguma flexibilidade: por exemplo, em 
determinadas condições, a Comissão pode reatribuir um processo a um 
Estado-Membro ou vice-versa (ver figura 2). 

Figura 2 – Controlo das concentrações a nível da UE e nacional 

 
Fonte: TCE. 

17 Se a Comissão entender que uma concentração proposta poderá entravar 
significativamente uma concorrência efetiva, pode proibir a concentração ou 
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18 No caso de uma concentração ser da competência de uma ANC, esta decide de 
forma autónoma se a aprova ou não exclusivamente ao abrigo da legislação nacional. 
Não obstante, em seis Estados-Membros, os governos nacionais, normalmente através 
dos ministros da Economia, podem, excecionalmente e por razões de interesse 
público, contrariar uma decisão de proibição de concentração ou alterar os 
compromissos assumidos, por exemplo se entenderem que a necessidade de preservar 
postos de trabalho ou desenvolver indústrias nacionais específicas prevalece sobre os 
efeitos anticoncorrenciais nos mercados relevantes15. 

  

                                                      
15 Alemanha, Espanha, França, Itália, Países Baixos e Portugal. 
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Âmbito e método de auditoria 
19 Nos últimos dez anos, o número de operações de concentração relevantes a nível 
da UE aumentou cerca de 40%. Além disso, a emergência de novos mercados digitais 
colocou desafios significativos à aplicação das regras de concorrência. O Tribunal ainda 
não se pronunciou sobre as atividades da Comissão no domínio do controlo das 
concentrações e dos processos anti-trust. Com a presente auditoria, o Tribunal 
pretende clarificar a forma como a Comissão desenvolve estas atividades e destacar 
questões que poderão ter impacto no seu êxito, no momento presente e no futuro. 

20 A questão colocada pelo Tribunal foi se a Comissão aplicou devidamente as 
regras de concorrência da UE nos processos de controlo das concentrações e 
anti-trust. Mais concretamente, o Tribunal avaliou se a Comissão tinha: 

a) uma capacidade de deteção e investigação adequada; 

b) utilizado apropriadamente os seus poderes de execução no âmbito do controlo 
das concentrações e dos processos anti-trust; 

c) cooperado adequadamente com as ANC; 

d) estabelecido um quadro para comunicar os resultados das suas atividades de 
execução e receber retorno dessas informações. 

21 Para efeitos da auditoria, o Tribunal examinou a documentação disponível na 
Comissão e realizou entrevistas com pessoal da mesma. Relativamente ao controlo das 
concentrações, foram auditados os processos relativos a 13 propostas de concentração 
notificadas à Comissão ao abrigo do Regulamento Concentrações entre 2010 e 2017. 
No domínio anti-trust, foi auditada uma amostra de 37 casos que a Comissão começou 
a investigar no mesmo período e foram analisados relatórios e outra documentação 
relativos a atividades desenvolvidas em 2018 e 2019. Foi igualmente examinada, com 
base numa amostra de 38 casos, a análise da Comissão de notificações realizadas pelas 
ANC nos termos do artigo 11º do Regulamento (CE) nº 1/2003, ou seja, a informação 
formal da Comissão, por parte da ANC, da abertura de uma investigação nacional 
anti-trust ou a apresentação de um projeto de decisão de execução. Todos os casos 
foram selecionados com base em critérios de risco. 

22 Além disso, para recolher informações, o Tribunal visitou as ANC da Bulgária, 
França, Países Baixos e Polónia, devido às suas características institucionais muito 
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diferentes. O Tribunal teve ainda reuniões com representantes da Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE). 

23 Na presente auditoria, não foi examinada a forma como a Comissão aplica as 
regras em matéria de auxílios estatais, outro domínio em que exerce supervisão sobre 
a concorrência16. São muitos os fatores a nível da UE ou dos Estados-Membros que 
podem influenciar a existência de verdadeira concorrência, nomeadamente o direito 
de patentes, o direito fiscal nacional, a regulamentação setorial específica (do 
transporte de passageiros ou das telecomunicações, por exemplo), as regras 
específicas de defesa do consumidor ou a política comercial em relação a países 
terceiros. Estes fatores vão além do papel específico da Comissão no que respeita à 
aplicação das regras de concorrência nos termos do Regulamento (CE) nº 1/2003 e do 
Regulamento Concentrações, pelo que não foram incluídos no âmbito da auditoria. 

                                                      
16 O Tribunal examinou recentemente o controlo exercido pela Comissão quanto aos auxílios 

estatais concedidos a instituições financeiras. Ver Relatório Especial 21/2020 do Tribunal, 
"Controlo dos auxílios estatais às instituições financeiras na UE: é necessário um balanço de 
qualidade": 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_21/SR_state_aid_PT.pdf. Em 2016, 
o Tribunal auditou as regras relativas a auxílios estatais no âmbito da política de coesão. 
Ver Relatório Especial 24/2016, "São necessários mais esforços para dar a conhecer melhor 
e fazer cumprir as regras relativas a auxílios estatais na política de coesão". 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_24/SR_STATE_AIDS_PT.pdf 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_21/SR_state_aid_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_24/SR_STATE_AIDS_PT.pdf
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Observações 

Algumas limitações nas capacidades da Comissão em matéria 
de acompanhamento do mercado, deteção e investigação 

24 A Comissão recebe uma multiplicidade de informações relativamente formais dos 
participantes no mercado e das ANC sobre eventuais problemas de concorrência ou 
violações das regras anti-trust. No caso de queixas formais no domínio da 
concorrência, a Comissão tem a obrigação legal de analisar atentamente as questões 
que lhe são comunicadas. Contudo, a qualidade das informações transmitidas varia 
significativamente e pode não refletir necessariamente os problemas de concorrência 
mais importantes do mercado interno. Em consequência, para ser plenamente eficaz, 
uma autoridade da concorrência deve não só reagir às queixas que lhe são 
apresentadas, mas também incentivar a comunicação de casos e ser capaz de detetar, 
por sua própria iniciativa, casos anti-trust de elevado impacto. 

25 Embora tenha de examinar todas as concentrações notificadas (ver ponto 16), a 
DG COMP goza de poder discricionário para decidir se investiga ou não alegadas 
violações das regras anti-trust. Dado que recebe geralmente mais informações sobre 
problemas de concorrência do que aquelas que consegue de facto investigar com os 
recursos de que dispõe, a DG COMP tem de estabelecer prioridades. 

26 O Tribunal avaliou se a Comissão: 

a) dispunha de capacidades adequadas para detetar práticas anticoncorrenciais; 

b) tinha estabelecido prioridades de execução em matéria anti-trust de acordo com 
critérios objetivos, a fim de concentrar os seus recursos em casos com maior 
impacto potencial. 

O carácter limitado dos recursos prejudica a capacidade de deteção da 
Comissão 

27 Para poder iniciar investigações anti-trust por sua própria iniciativa, a Comissão 
necessita de conhecimentos especializados sobre os setores económicos pertinentes 
para o mercado interno, bem como de informações específicas. Para o efeito, a 
Comissão pode utilizar vários instrumentos para acompanhar os mercados e identificar 
infrações. Por exemplo, pode recolher e analisar informações ou dados de mercado 
publicamente disponíveis ou avaliar temas ou casos específicos (conhecidos como 
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exercícios de análise prévia ou estudos analíticos). Pode igualmente proceder a 
análises mais aprofundadas das restrições da concorrência, sob a forma de estudos de 
mercado ou de inquéritos setoriais formais17. 

28 No que respeita à atribuição de recursos à aplicação das regras de concorrência, a 
DG COMP depende das dotações orçamentais anuais da Comissão e, por conseguinte, 
tem de competir pelos recursos com as demais DG. O seu quadro de pessoal 
manteve-se relativamente estável nos últimos dez anos18 e houve poucas 
transferências entre os três instrumentos (controlo das concentrações, investigações 
anti-trust e auxílios estatais). O Tribunal observou que, desde 2010, o número de 
novos processos anti-trust registados pela DG COMP permaneceu sensivelmente ao 
mesmo nível, enquanto o número de novos processos de concentração aumentou de 
forma constante ao longo deste período. Constituindo o controlo das concentrações 
uma obrigação legal da Comissão, a DG COMP teve de lhe consagrar recursos 
significativos (ver ponto 41). Com o restante pessoal disponível, a DG COMP não tem 
condições para dar seguimento a todas as queixas que recebe, pelo que é obrigada a 
definir prioridades. 

29 São, assim, limitados os recursos de que dispõe para assegurar o 
acompanhamento do mercado e a deteção de novos casos de forma proativa, 
nomeadamente com base em inquéritos setoriais. O nível, a coerência e a qualidade 
do acompanhamento do mercado dependiam, em grande medida, da iniciativa, da 
disponibilidade e da experiência de cada membro do pessoal da DG COMP. Devido ao 
carácter limitado dos recursos, a Comissão realizou apenas quatro inquéritos setoriais 
desde 2005, que permitiram detetar infrações às regras de concorrência19. Para o 
inquérito de 2015 sobre o comércio eletrónico, foi necessária uma equipa de cerca de 
15 equivalentes a tempo completo durante um período de 18 a 24 meses. 

30 Apesar de terem sido iniciadas novas investigações no domínio do comércio 
eletrónico, e após um pico em 2015, o número total de casos identificados pela 

                                                      
17 Artigo 17º do Regulamento (CE) nº 1/2003. 

18 Entre 2010 e 2018, o número de lugares da DG COMP foi ligeiramente reduzido, de 830 
para 804. Em 31 de dezembro de 2018, a DG COMP tinha 77 lugares nas unidades 
dedicadas aos cartéis, 171 nas unidades operacionais anti-trust não relacionadas com 
cartéis e 117 nas unidades operacionais dedicadas às concentrações. 

19 Desde 2005, a Comissão realizou inquéritos setoriais sobre serviços financeiros (2005), o 
setor energético (2005-2007), o setor farmacêutico (2008) e o comércio eletrónico (2015); 
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries.html. 

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries.html
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DG COMP por sua própria iniciativa tem vindo a diminuir constantemente (ver 
figura 3). 

Figura 3 – Evolução de novas investigações de iniciativa própria 

 
Fonte: Comissão Europeia. 

31 Já em 1996, a Comissão tinha decidido conceder incentivos (um "programa de 
clemência") para as empresas envolvidas em cartéis comunicarem à Comissão 
informações privilegiadas. A primeira empresa de um cartel a fazê-lo pode beneficiar 
de imunidade total em matéria de coimas. As empresas que sigam o seu exemplo 
podem beneficiar de uma redução das coimas. 

32 A Comissão depende fortemente deste mecanismo para detetar cartéis. 
Entre 2010 e 2017, 23 dos 25 cartéis investigados foram-no na sequência de pedidos 
de clemência; apenas dois resultaram do trabalho de deteção da Comissão. 

33 Quanto ao número total de decisões anti-trust da Comissão relativas a casos 
registados no período 2010-2017, incluindo os respeitantes a cartéis, 50% das decisões 
adotadas até 31 de dezembro de 2018 tiveram origem em pedidos de clemência. 

34 Cerca de 15% dos pedidos de clemência recebidos deram origem a uma 
investigação formal pela Comissão. Em 60% destes processos, a investigação resultou 
em decisões de proibição e na aplicação de coimas. A proporção de 15%, um número 
reduzido, decorre do facto de, muitas vezes, os requerentes não satisfazerem as 
condições, de não existirem elementos de prova prima facie de qualquer infração, de 
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os processos não constituírem uma prioridade para a Comissão ou de esta não ser a 
autoridade mais adequada da REC para investigar o caso. Neste último caso, as ANC 
podem dar início a um processo com base nos elementos transferidos pela Comissão 
ou por sua própria iniciativa. Além disso, desde 2015, o número anual de processos de 
clemência comunicados à Comissão diminuiu significativamente (ver figura 4). 

Figura 4 – Evolução dos processos de clemência, 2010-2019 

 
Fonte: Comissão Europeia. 

35 A Comissão ainda não avaliou aprofundadamente o motivo pelo qual o número 
de pedidos de clemência ou de imunidade tem vindo a diminuir. Esta tendência, que 
parece refletir também o que se verifica noutras áreas, torna difícil determinar se o 
número de cartéis no mercado interno diminuiu de facto, o que é uma possibilidade 
teórica, ou se as empresas receiam que um pedido dessa natureza as exponha a 
pedidos de indemnização civil intentados por vítimas de infrações às regras de 
concorrência da UE. Em 2014, foi adotada uma diretiva que visava facilitar os pedidos 
deste tipo de indemnizações20. Não é, pois, possível excluir que as empresas 
envolvidas em cartéis se abstenham de apresentar pedidos de clemência: embora 
possam evitar coimas, expõem-se a que as vítimas do cartel lhes reclamem o 
pagamento de elevadas indemnizações pelos danos sofridos. Uma explicação 

                                                      
20 Diretiva 2014/104/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, 

relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional 
por infração às disposições do direito da concorrência dos Estados-Membros e da União 
Europeia; JO L 349 de 5.12.2014, p. 1). 
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alternativa é que as empresas tenham simplesmente aprendido a esconder melhor as 
práticas de cartel. 

36 Em 2016, a DG COMP decidiu reforçar os seus meios de deteção de eventuais 
casos com elevado impacto no mercado interno. No âmbito desta iniciativa, a 
Comissão disponibiliza no seu sítio Internet, desde 2017, um instrumento de denúncia 
de irregularidades que qualquer pessoa pode utilizar para prestar anonimamente 
informações sobre cartéis e outras práticas anticoncorrenciais. As informações 
recebidas têm contribuído para as atividades de acompanhamento do mercado 
desenvolvidas pela Comissão, embora, à data da auditoria, apenas tivessem dado 
origem a uma inspeção no local que não conduziu à abertura de um processo formal. A 
Comissão ainda não propôs outros incentivos à denúncia de infrações, como a 
recompensa monetária dos denunciantes21. 

O método de definição de prioridades não era o ideal 

37 Conforme referido no ponto 28, devido ao elevado número ("stock") de 
potenciais processos anti-trust que estão pendentes de tratamento (ver figura 5), a 
DG COMP tem de selecionar os casos que pode investigar. Para utilizar eficazmente os 
seus recursos, deve dar prioridade aos que tenham maior impacto potencial no 
mercado interno e nos consumidores. 

                                                      
21 Na UE-28, existem regimes de recompensa de denunciantes na Lituânia, Hungria, 

Eslováquia e Reino Unido. 
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Figura 5 – Evolução dos "stocks" de casos anti-trust, 2010-2019 

 
Fonte: Comissão Europeia. 

38 Para selecionar os casos a investigar, a DG COMP utilizou vários critérios. Por 
exemplo, de acordo com a orientação sobre potenciais infrações ao artigo 102º do 
TFUE22, a Comissão deve privilegiar, nomeadamente, os tipos de comportamentos de 
exclusão mais prejudiciais para os consumidores. Porém, o Tribunal não constatou que 
estivessem em vigor critérios ponderados claros para garantir que eram escolhidos os 
casos com maior risco para a concorrência ou para o bem-estar dos consumidores no 
mercado interno e em todos os setores económicos pertinentes. 

A Comissão utilizou devidamente os seus poderes de execução, 
mas subsistem desafios 

39 Uma aplicação eficaz das regras em matéria de concentrações e anti-trust exige 
que a Comissão aja no interesse dos cidadãos da UE, de modo a garantir que estes 
possam adquirir bens e serviços de elevada qualidade a preços justos. Nestes termos, 
o Tribunal avaliou de que forma a Comissão: 

a) conduzia os procedimentos de controlo das concentrações; 

                                                      
22 Orientação sobre as prioridades da Comissão na aplicação do artigo 82º do Tratado CE a 

comportamentos de exclusão abusivos por parte de empresas em posição dominante 
(JO C 45 de 24.2.2009, p. 7). 
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b) realizava investigações anti-trust; 

c) fazia face a novos desafios quanto à aplicação das regras; 

d) aplicava coimas que fossem dissuasivas. 

A Comissão tomou todas as decisões relativas a concentrações dentro 
dos prazos legais, mas o seu número crescente aumenta a pressão sobre 
os seus escassos recursos 

40 De acordo com as regras em vigor, a Comissão deve, por norma, avaliar o 
impacto de uma concentração nos mercados relevantes no prazo de 25 dias úteis 
("primeira fase da investigação") e decidir autorizá-la ou dar início a uma "segunda 
fase da investigação", mais aprofundada23. O Tribunal avaliou se a Comissão, 
respeitando os prazos, dava resposta a todos os aspetos relevantes de uma operação 
notificada antes de tomar uma decisão e se exercia de facto supervisão quanto a todas 
as concentrações que pudessem afetar significativamente a concorrência no mercado 
interno da UE. 

41 O controlo das concentrações gerou uma carga de trabalho substancial. De 
acordo com os dados da DG COMP, entre 2012 e 2017, o controlo das concentrações 
respondeu, em média, por cerca de 28% do tempo total despendido em processos no 
âmbito dos três instrumentos (controlo das concentrações, anti-trust e auxílios 
estatais) e por entre 11% e 14% dos recursos totais disponíveis da DG COMP. Apesar 
de o nível de recursos humanos envolvidos se ter mantido relativamente estável, o 
número de casos notificados à Comissão aumentou nos últimos anos, o mesmo 
sucedendo ao volume de dados a analisar (ver figura 6). 

                                                      
23 O prazo para a conclusão da segunda fase de uma investigação é de 90 dias, podendo, em 

determinadas condições, ser prorrogado até um máximo de 125 dias úteis. 
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Figura 6 – Evolução do volume de dados tratados no âmbito de 
investigações sobre concentrações e anti-trust 

 
Fonte: Comissão Europeia. 

42 O Tribunal observou que, em 18 Estados-Membros, à semelhança de países 
terceiros como a Austrália, o Canadá e os Estados Unidos, as ANC cobram uma taxa às 
empresas que apresentam uma notificação de concentração. Graças a essa taxa, os 
orçamentos públicos recuperam, pelo menos parcialmente, os custos incorridos com a 
apreciação de uma concentração. A Comissão decidiu não propor a introdução de 
taxas como fonte alternativa de financiamento das suas atividades de execução; 
contudo, esta decisão não assentou numa análise custo-benefício aprofundada. Pelo 
contrário, no âmbito do quadro financeiro plurianual para 2021-2027, a Comissão 
propôs um orçamento específico para a aplicação das regras de concorrência no 
quadro do orçamento geral da UE, conforme estabelecido na sua proposta de 2018 de 
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um programa a favor do mercado único24. A proposta visa, nomeadamente, permitir 
que a Comissão esteja mais bem preparada para enfrentar os desafios resultantes do 
aumento contínuo do volume de comunicações eletrónicas, megadados, inteligência 
artificial e algoritmos. 

43 A análise realizada pelo Tribunal a uma amostra de notificações revelou que a 
Comissão avaliou os aspetos pertinentes das operações e concluiu invariavelmente as 
suas apreciações das concentrações dentro dos prazos legais. A esmagadora maioria 
das notificações (94% no período 2010-2017) não suscitou questões em matéria de 
concorrência à Comissão, que declarou as concentrações compatíveis com o mercado 
interno. 

44 Devido aos prazos legais apertados, a DG COMP baseou-se substancialmente em 
dados e informações fornecidos pelas partes na concentração, em informações 
publicamente disponíveis, como estatísticas da indústria ou comerciais, e nas 
respostas de terceiros (ou seja, participantes no mercado) aos questionários da 
Comissão no contexto de investigações de mercado. Especialmente no caso de 
investigações complexas, a Comissão depara-se com dificuldades em verificar 
sistematicamente a exatidão das informações, dada a falta de recursos e a quantidade 
de informações a verificar. Acresce que os terceiros que são convidados a 
pronunciar-se sobre a concentração prevista não estão necessariamente em condições 
de responder dentro dos prazos curtos fixados, caso em que o seu ponto de vista não 
pode ser tomado em consideração. 

45 A fim de reduzir o seu volume de trabalho e das empresas em questão, a 
Comissão decidiu, em 2013, alargar as categorias abrangidas pelo procedimento 
simplificado, ou seja, as concentrações que normalmente não são problemáticas (ver 
figura 7). Até à pandemia de COVID-19, as empresas em processo de concentração 
não podiam apresentar notificações de concentrações inteiramente por via eletrónica, 
embora tal pudesse ter facilitado o tratamento de dados. 

                                                      
24 Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o 

programa a favor do mercado único, da competitividade das empresas, incluindo as 
pequenas e médias empresas, e das estatísticas europeias e que revoga os 
Regulamentos (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014, (UE) nº 258/2014, 
(UE) nº 652/2014 e (UE) 2017/826; 18.6.2018. 
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Figura 7 – Evolução das decisões da UE em matéria de controlo das 
concentrações, 2010-2019 

 
Fonte: Comissão Europeia. 

46 Em 2016, a Comissão lançou uma avaliação de aspetos específicos do sistema de 
concentrações da UE, incluindo a possibilidade de simplificar os seus procedimentos 
nesta matéria. Contudo, o Tribunal observou que a Comissão ainda não tomou 
medidas significativas para lidar, por exemplo, com as seguintes situações: 

o presentemente, as empresas que desenvolvem atividades em vários 
Estados-Membros têm de se submeter a um procedimento de consulta complexo 
e moroso se pretenderem que uma operação inferior ao limiar do volume de 
negócios (ver ponto 16) seja apreciada pela Comissão e não por cada uma das 
ANC dos Estados-Membros em causa; 

o cerca de 25% das notificações simplificadas apresentadas entre 2010 e 2017 
diziam respeito a casos de grandes empresas que adquiriram o controlo conjunto 
de outra empresa (empresa comum) com poucas ou nenhumas atividades 
comerciais atuais ou previstas na UE. Por exemplo, uma grande empresa da União 
pode criar com uma congénere asiática uma empresa comum cujas atividades 
serão desenvolvidas exclusivamente nos mercados asiáticos. No entanto, este 
tipo de operação normalmente não suscita questões em matéria de concorrência 
no mercado interno. 
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47 Conforme referido no ponto 16, a dimensão a nível da UE de uma concentração 
de empresas é definida por referência ao volume de negócios anual das empresas 
concentradas. Este é um bom indicador da dimensão de uma operação e, por 
conseguinte, do seu potencial impacto nos mercados. Contudo, pode excluir 
concentrações importantes. Por exemplo, na indústria farmacêutica, nos mercados das 
novas tecnologias ou no setor digital, as aquisições de elevado valor de empresas com 
um volume de negócios ainda reduzido podem constituir um risco para uma 
concorrência efetiva no mercado interno; em casos desta natureza, o comprador pode, 
graças à aquisição, alcançar rapidamente uma posição dominante num mercado novo, 
mas ainda pequeno, ou decidir cessar o desenvolvimento de novos produtos para 
proteger a sua própria carteira. O Tribunal nota que a Comissão está ciente de que, à 
exceção de alguns casos assinalados pelas ANC, estas operações ficaram de fora do seu 
controlo das concentrações. O relatório de 2019 do grupo de peritos criado pela 
Comissão sobre política de concorrência para a era digital25 concluiu que ainda é 
demasiado cedo para alterar os limiares legais. Em consequência, e contrariamente a 
alguns Estados-Membros, a Comissão ainda nada fez para resolver esta questão26. 

As decisões anti-trust da Comissão deram resposta às questões em 
matéria de concorrência, mas os processos continuam a ser morosos 

48 A Comissão trata diferentes processos anti-trust, incluindo tanto grandes como 
pequenos processos, em termos de volume de mercado ou mercados geográficos em 
causa. Entre 2010 e 2019, a Comissão tomou 118 decisões formais de proibição ou de 
aceitação de compromissos das empresas de pôr termo a comportamentos 
anticoncorrenciais em processos anti-trust (ver figura 8). 

                                                      
25 Comissão Europeia, Competition policy for the digital era, relatório de Jacques Crémer, 

Yves-Alexandre de Montjoye e Heike Schweitzer, 2019, 
https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf. 

26 Em 2017, a Alemanha e a Áustria decidiram alterar a legislação nacional e ter igualmente 
em conta o valor da concentração. 

https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf
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Figura 8 – Evolução das decisões anti-trust da Comissão, 2010-2019 

 
Fonte: Comissão Europeia. 

49 O Tribunal avaliou se a Comissão realizou as suas investigações de forma 
adequada e num prazo razoável. Constatou-se que os recursos e a capacidade técnica 
da DG COMP foram colocados à prova pela evolução ao longo dos últimos anos, em 
concreto: 

o o número crescente de decisões nos últimos anos; 

o a quantidade crescente de informações e dados a tratar e analisar, pois o "ónus 
da prova" incumbe à Comissão; 

o a complexidade crescente das questões jurídicas a tratar. 

50 O objetivo da intervenção da Comissão em processos anti-trust consiste em pôr 
termo a qualquer infração às regras de concorrência da UE e repor condições de 
concorrência efetiva e leal no mercado. Com base na amostra de decisões da Comissão 
que constituiu, o Tribunal conclui que, sempre que decidiu dar início a um 
procedimento formal, a Comissão alcançou um resultado que se traduziu numa 
decisão de proibição ou de compromisso que deu resposta às questões em matéria de 
concorrência. 

51 Um fator importante para a eficácia da aplicação das regras de concorrência pela 
Comissão é a sua capacidade para, em estreita cooperação com as ANC dos 
Estados-Membros, mobilizar recursos e realizar simultaneamente inspeções no local 
em vários Estados-Membros. O Tribunal observou que esta atuação permitiu à 
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Comissão, na esmagadora maioria dos casos auditados, recolher as provas necessárias 
para levar a bom termo os seus procedimentos. 

52 Muitas empresas sujeitas a investigações pela Comissão recorrem das suas 
decisões junto dos tribunais da UE. O número de processos é superior ao número de 
decisões em matéria de concorrência, pois uma decisão da Comissão pode dirigir-se a 
várias empresas. Dada a sua natureza, os tribunais limitam-se a apreciar a solidez 
jurídica e a qualidade da decisão. O número de processos pendentes nos tribunais está 
a diminuir e, de um modo geral, a Comissão foi bem-sucedida na defesa de um 
número constantemente elevado das suas decisões (ver quadro 1). 

Quadro 1 – Evolução dos processos de concorrência nos tribunais da UE 

 
Fonte: Comissão Europeia. 

53 Uma aplicação eficaz das regras de concorrência exige que a Comissão tome as 
suas decisões num prazo razoável, de forma a minimizar os custos económicos para as 
empresas e os consumidores vítimas de infração. 

54 Ao contrário do que acontece com o controlo das concentrações (ver ponto 40), a 
legislação da UE não estipula um prazo para a Comissão concluir as suas investigações 
anti-trust. Em média, a partir do registo de um processo (geralmente, o momento em 
que há elementos de prova suficientes para dar início a uma investigação preliminar), a 
Comissão demorou cerca de quatro anos27 a concluir uma investigação anti-trust com 
uma decisão formal. Os processos foram particularmente longos em investigações de 
cartéis, que demoraram em média mais de quatro anos, e em casos complexos de 
abuso de posição dominante nos setores digital, dos transportes e da energia. 
Relativamente ao período abrangido pela auditoria, o Tribunal constatou vários casos 
em que a Comissão tinha demorado um máximo de oito anos a tomar uma decisão. 

55 Alguns dos atrasos nos processos estavam sob controlo direto da Comissão. 
Outros não: por exemplo, houve casos em que as empresas investigadas solicitaram 

                                                      
27 O valor da mediana é de 3,8 anos. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Processos de concorrência decididos 57 127 110 133 113 91 69 82 70 49

Taxa de êxito global da Comissão
(total ou parcial) 

85% 90% 93% 75% 95% 72% 90% 84% 92% 88%

Recursos pendentes relativos a 
processos de concorrência 

337 325 275 215 172 148 129 106 103 119

Novos recursos relativos a processos 
de concorrência 

107 117 79 76 69 65 52 56 46 59



 30 

 

sistematicamente prorrogações de prazos e responderam aos pedidos de informação 
com demoras substanciais, de entre quatro a oito meses mas que chegaram a um ano 
e meio, ou arrastaram o processo com a apresentação de propostas de compromissos 
ineficazes. Acresce que o frequente recurso das partes para os tribunais da UE (ver 
ponto 52) pode protelar consideravelmente a produção de efeitos das decisões da 
Comissão. 

56 Desde 2017, a DG COMP tem vindo a envidar esforços consideráveis para 
acelerar os processos: 

o em 2018, introduziu uma nova "prática de cooperação" para as empresas 
envolvidas numa investigação anti-trust não relacionada com cartéis, que é 
semelhante ao "procedimento de transação" aplicado já pela Comissão 
desde 2008 nas investigações de cartéis. As empresas que admitem a infração e a 
sua responsabilidade na mesma e cooperam estreitamente com a Comissão 
durante a investigação podem beneficiar de uma redução das coimas; 

o simplificou a sua organização, introduzindo cadeias de autorização simplificadas 
para documentos não relacionados com processos, melhores orientações para os 
responsáveis por processos, uma repartição mais flexível do pessoal na DG COMP 
e uma melhor coordenação da gestão de processos entre os vários serviços 
envolvidos. Começou ainda a desenvolver uma nova gestão comum de casos 
orientada para os processos. Porém, registaram-se atrasos significativos e o 
sistema não estará plenamente operacional nos domínios anti-trust e do controlo 
das concentrações antes do final de 2020. Até lá, o tratamento dos processos 
continuará desnecessariamente a consumir muitos recursos; 

o em 2018, a DG COMP adotou uma estratégia com vista a utilizar técnicas de 
inteligência artificial para acelerar a procura de informações e apoiar a análise de 
documentos. Atentas as limitações orçamentais e de recursos humanos, prevê-se 
que o primeiro conjunto de resultados reais esteja disponível em 2020 apenas em 
modo piloto, com um aumento de escala a partir de 2021. 

A Comissão ainda não deu cabalmente resposta aos novos e complexos 
desafios que os mercados digitais colocam à aplicação das regras 

57 Com a era digital, surgiram novas formas de mercados, produtos e serviços aos 
quais os pressupostos e as definições tradicionais de concorrência efetiva tiveram de 
ser adaptados (ver caixa 2). Nos últimos anos, as autoridades da concorrência têm 
refletido sobre a forma de dar resposta a estes desafios em vários fóruns, como as 
mesas-redondas da OCDE e a Rede Europeia da Concorrência (REC). Com base na sua 
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apreciação dos documentos disponíveis e das decisões da Comissão, o Tribunal avaliou 
se os instrumentos de que a Comissão dispõe atualmente são suficientes para 
responder aos desafios colocados pelos mercados digitais. 

Caixa 2 

Os mercados digitais colocaram novos desafios à aplicação das regras 
de concorrência 

A aplicação das regras de concorrência tem tradicionalmente em conta as quotas 
de mercado das empresas, os preços dos bens ou serviços nos mercados 
relevantes e as margens de lucro das empresas. Contudo, os conceitos clássicos 
não são suficientes para definir o poder de mercado e avaliar a concorrência nos 
mercados digitais. Estes mercados são frequentemente "multilaterais", ou seja, 
uma empresa serve de intermediário entre outros fornecedores de serviços ou 
produtos e os consumidores, que poderão utilizar os serviços prestados pela 
empresa sem qualquer custo ("mercados de preço zero"). A empresa pode utilizar 
o seu poder de mercado de um lado do mercado (por exemplo, um grande 
número de utilizadores) para prejudicar participantes no mercado do outro lado 
(por exemplo, impondo condições desleais). 

As empresas podem crescer rapidamente para além de um "ponto de inflexão", a 
partir do qual ganharão quase automaticamente cada vez mais utilizadores devido 
ao efeito de rede e acumularão enormes volumes de dados que podem reforçar 
ainda mais o seu poder de mercado e a sua posição dominante. Esses dados 
podem incluir informações pessoais sensíveis de utilizadores individuais, o que faz 
com que as regras da UE em matéria de proteção de dados sejam pertinentes para 
a aplicação da política de concorrência. Atingida esta posição, as empresas podem 
utilizar o seu poder de mercado para reduzir a concorrência e as possibilidades de 
escolha dos consumidores. O Comité Europeu para a Proteção de Dados, um 
organismo que representa as autoridades da UE responsáveis pela proteção de 
dados, solicitou à Comissão e a outras autoridades da concorrência que incluíssem 
nas suas avaliações as questões relativas à proteção de dados e privacidade das 
pessoas e que possam ter impacto na concorrência28. Com efeito, uma 
característica específica da era digital é que as empresas competem por um 
mercado e não dentro dele, o que significa que o vencedor fica com todo o 
mercado29. 

Por meio de algoritmos, as empresas também podem coludir ou agir 
unilateralmente para aumentar os preços em detrimento dos consumidores 

                                                      
28 Declaração de 27.8.2018 do Comité Europeu para a Proteção de Dados, 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_economic_concentrati
on_en.pdf. 

29 Big data: Bringing competition policy to the digital era, DAF/COMP(2016)14, OCDE, 2016. 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_economic_concentration_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_economic_concentration_en.pdf
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(ajustamento rápido dos preços para corresponderem aos dos concorrentes ou 
rápida intervenção dos fabricantes quando os retalhistas reduzem os preços). 

58 Embora a Comissão tenha tomado uma série de decisões sobre casos 
relacionados com desafios resultantes da economia digital, são significativas as 
questões que ainda continuam por resolver. Por exemplo, as práticas dos mercados 
digitais podem prejudicar os consumidores. No entanto, é difícil para a Comissão 
encontrar compromissos adequados para dar resposta a um aparente problema de 
concorrência, já que a determinação dos danos causados aos consumidores pode ser 
particularmente complexa30. Esta questão é relevante não só para as empresas da 
Internet, mas também para todos os outros setores económicos que estão a aderir à 
inovação digital, como a energia, as telecomunicações, os serviços financeiros e os 
transportes. 

59 Nos termos da legislação da UE em vigor, a aplicação das regras anti-trust pela 
Comissão só pode ter lugar ex post, ou seja, após ter surgido um problema de 
concorrência (ver ponto 40). Sobretudo no contexto da economia digital, quando tal 
acontecer pode ser já demasiado tarde para o resolver. Contudo, excluindo o controlo 
das concentrações, a Comissão não dispõe atualmente de instrumentos que lhe 
permitam intervir ex ante, ou seja, antes de surgirem problemas de concorrência. A 
este respeito, o Tribunal salienta que dois Estados-Membros já têm em curso 
iniciativas destinadas a alterar as suas legislações nacionais. 

60 Outras empresas prejudicadas por infrações às regras de concorrência por parte 
dos seus concorrentes podem ter tido uma redução maciça do volume de negócios ou 
mesmo ter sido obrigadas a abandonar o mercado nos anos decorridos até à tomada 
de uma decisão pela Comissão. A legislação da UE confere à Comissão poderes para 
impor medidas provisórias antes de tomar uma decisão final sobre o mérito de um 
caso, o que pode limitar os danos nos casos adequados. Porém, desde a entrada em 
vigor do Regulamento (CE) nº 1/2003 até 2019, a Comissão nunca utilizou este 
instrumento, porque a obriga a provar que uma empresa está a causar um "prejuízo 
irreparável à concorrência"31. Consequentemente, considerou que existia o risco de 
essas medidas tornarem o processo ainda mais lento e de medidas provisórias 
prematuras ou inadequadas poderem prejudicar ainda mais a concorrência. A 

                                                      
30 Ver relatório final do grupo de peritos criado pela Comissão, Competition Policy for the 

Digital Era, que aponta desafios e formula recomendações. 

31 Artigo 8º do Regulamento (CE) nº 1/2003. 
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Comissão utilizou pela primeira vez este instrumento contra uma empresa em outubro 
de 2019. 

61 A Comissão estabelece os seus pontos de vista sobre os problemas de 
concorrência caso a caso, segundo os princípios gerais da concorrência efetiva e do 
bem-estar dos consumidores (ver ponto 06). Para melhorar a previsibilidade das suas 
decisões de execução, publicou um conjunto complexo de orientações, comunicações, 
decisões, regulamentos de isenção e outros documentos (ver anexo II). 

62 O Tribunal constatou que as orientações e comunicações da Comissão davam 
uma boa perspetiva da forma como a Comissão encara certos problemas de 
concorrência. Contudo, a Comissão ainda não atualizou orientações ou comunicações 
para ter em conta os novos desafios, embora tal pudesse clarificar a sua posição, 
proporcionar uma ideia mais clara sobre a tomada de decisões e melhorar a 
previsibilidade para as empresas. Por exemplo, a comunicação da Comissão relativa à 
definição de mercado relevante32 data de 1997, quando o mundo digital dava ainda os 
primeiros passos. Do mesmo modo, a orientação de 2009 da Comissão sobre as 
prioridades de execução em matéria de comportamentos de exclusão abusivos por 
parte de empresas em posição dominante33 ou o regulamento de isenção por 
categoria relativo a categorias de acordos verticais e práticas concertadas não 
mencionam qualquer das características específicas da era digital34. 

63 A necessidade de proporcionar orientações, também ex ante, antes de ser 
estabelecida jurisprudência (ver ponto 61) foi recentemente destacada, por exemplo: 
i) no relatório final do grupo de peritos criado pela Comissão sobre política de 
concorrência para a era digital; ii) num memorando conjunto das autoridades da 
concorrência belgas, neerlandesas e luxemburguesas sobre os desafios que se colocam 

                                                      
32 Comunicação da Comissão relativa à definição de mercado relevante para efeitos do direito 

comunitário da concorrência (JO C 372 de 9.12.1997, p. 5). 

33 Orientação sobre as prioridades da Comissão na aplicação do artigo 82º do Tratado CE a 
comportamentos de exclusão abusivos por parte de empresas em posição dominante 
(JO C 45 de 24.2.2009, p. 7). 

34 Regulamento (UE) nº 330/2010 da Comissão, de 20 de abril de 2010, relativo à aplicação do 
artigo 101º, nº 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a determinadas 
categorias de acordos verticais e práticas concertadas, JO L 102 de 23.4.2010, p. 1. O 
regulamento caduca em 31 de maio de 2022. 
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às autoridades da concorrência num mundo digital35. Essas orientações ajudariam as 
ANC e reduziriam o risco de incerteza e de decisões incoerentes face a novos processos 
de concorrência. 

A Comissão aplicou coimas elevadas, mas não tem garantias do seu 
efeito dissuasivo 

64 A Comissão dispõe de significativo poder discricionário para decidir se aplica ou 
não coimas às empresas por infração às regras de concorrência. Decide igualmente o 
montante das coimas nos processos anti-trust, desde que este permaneça abaixo do 
limite máximo legalmente fixado de 10% do volume de negócios anual da empresa em 
causa à escala mundial no ano anterior à decisão da Comissão36. As coimas têm por 
finalidade dissuadir as empresas de adotar práticas anticoncorrenciais. 

65 Em alternativa à proibição de comportamentos anticoncorrenciais e à aplicação 
de uma coima, a Comissão pode igualmente tomar uma "decisão de compromisso" 
vinculativa. Nesses casos, as empresas propõem compromissos destinados a dar 
resposta às questões de concorrência identificadas pela Comissão, sem, contudo, 
concluir formalmente da existência de infração. Se as empresas não respeitarem os 
compromissos assumidos, a Comissão pode aplicar uma coima. 

66 A Comissão pode igualmente aplicar coimas para assegurar o cumprimento das 
regras processuais, por exemplo, quando as empresas não facultam informações 
corretas e completas nos processos de controlo das concentrações e anti-trust. 

67 No período compreendido entre 2010 e 2019, a Comissão aplicou coimas num 
montante total de 28,5 mil milhões de euros por infrações aos artigos 101º e 102º do 
TFUE ou a outras regras ao abrigo dos Regulamentos (CE) nº 1/2003 e 
(CE) nº 139/2004 (ver figura 9). Em alguns casos, as coimas aplicadas atingiram 
montantes sem precedentes. 

                                                      
35 Memorando de outubro de 2019, 

https://www.belgiancompetition.be/en/about-us/publications/joint-memorandum-belgian
-dutch-and-luxembourg-competition-authorities. 

36 Artigo 23, nº 4, do Regulamento (CE) nº 1/2003. 

https://www.belgiancompetition.be/en/about-us/publications/joint-memorandum-belgian-dutch-and-luxembourg-competition-authorities
https://www.belgiancompetition.be/en/about-us/publications/joint-memorandum-belgian-dutch-and-luxembourg-competition-authorities
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Figura 9 – Coimas aplicadas pela Comissão entre 2010 e 2019 (em 
milhares de milhões de euros) 

 
Fonte: Comissão Europeia. 

68 Nos processos anti-trust, a Comissão determina o nível das coimas para cada 
empresa que participou numa infração às regras de concorrência em percentagem das 
vendas afetadas por uma prática anticoncorrencial. Outros critérios para a 
determinação do montante final da coima são a duração e a gravidade da infração. A 
Comissão pode igualmente ter em conta circunstâncias agravantes, como o facto de as 
empresas cometerem reiteradamente infrações, ou atenuantes, como uma 
participação limitada na infração, ou, se as empresas cooperarem, reduzir as coimas 
que seriam aplicáveis. 

69 Embora o nível das coimas aplicadas pela Comissão se situe entre os mais 
elevados do mundo, o seu montante não permite, por si só, concluir sobre a sua 
eficácia enquanto fator dissuasivo. Para retirar uma conclusão fundamentada, os 
montantes teriam de ser comparados com o volume de negócios das empresas em 
causa, a duração das infrações, a possibilidade de deteção em caso de cartéis, os 
eventuais lucros indevidos que uma empresa poderia obter de uma infração e o tempo 
decorrido entre esta e a decisão de imposição de coima pela Comissão. 

70 No que se refere a eventuais lucros indevidos, verificou-se que nem a Comissão 
nem as quatro ANC visitadas os tiveram em conta nos cálculos das coimas, devido às 
reconhecidas dificuldades em quantificar os efeitos dos preços em casos concretos e 
aos recursos consideráveis que seriam necessários para o fazer. 
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71 Cerca de dois terços das coimas aplicadas pela Comissão desde 2006 em casos 
relativos a cartéis ficaram abaixo de 0,99% do volume de negócios anual de uma 
empresa à escala mundial, muito aquém do limite máximo de 10% desse valor (ver 
ponto 64). O próprio limite máximo pode igualmente reduzir o efeito dissuasivo em 
casos graves. Por exemplo, o Tribunal constatou que, já em 2014, os Países Baixos 
tinham alterado a legislação nacional para permitir que a ANC impusesse, em casos 
graves de cartéis, uma coima de até 40% do volume de negócios anual de uma 
empresa à escala mundial. 

72 À data da auditoria, a Comissão não tinha realizado qualquer avaliação global do 
efeito dissuasivo das coimas que aplica. Além disso, embora a eficácia da dissuasão 
seja ditada pela gravidade das coimas e pela probabilidade de deteção, a metodologia 
de determinação de coimas da Comissão não teve em conta esta probabilidade. 

A Comissão cooperou estreitamente com as autoridades 
nacionais da concorrência, mas há margem para melhorias 

73 Desde que o Regulamento (CE) nº 1/2003 conferiu às ANC competências para 
avaliar casos anti-trust transfronteiriços à luz das regras da UE em matéria de 
concorrência, estas autoridades conduziram mais de 85% das investigações neste 
domínio na UE e tomaram quase 90% das decisões (ver anexo III). A 
Diretiva (UE) 2019/1, adotada em janeiro de 2019, visava reforçar as competências das 
ANC, permitindo-lhes tornarem-se mais eficazes na aplicação das regras de 
concorrência da UE. 

74 Com base nos documentos e dados disponíveis na REC e em entrevistas com 
pessoal das quatro ANC visitadas no âmbito da presente auditoria, o Tribunal avaliou 
se a Comissão e as ANC cooperaram eficazmente em vários aspetos pertinentes para a 
aplicação das regras de concorrência. 

75 No âmbito da REC (ver ponto 12), a DG COMP cooperou estreitamente com as 
ANC em vários grupos de trabalho. Porém, apesar dos inúmeros contactos, no período 
auditado a DG COMP e estas autoridades não coordenaram estreitamente o seu 
acompanhamento do mercado e os inquéritos setoriais. A DG COMP não possuía 
informações claras acerca dos mercados especificamente acompanhados pelas ANC 
nem sobre a eventual existência de sobreposições ou lacunas, em vez de 
complementaridade, relativamente às suas próprias atividades de acompanhamento. 
Também não conhecia plenamente as prioridades dos Estados-Membros no que 
respeita a garantir a aplicação das regras e não tinha procurado coordenar a sua 
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definição de prioridades com as ANC, em parte devido ao facto de algumas delas não 
terem competências para definir prioridades, embora a Diretiva (UE) 2019/1 lhes 
permita fazê-lo no futuro. 

76 As ANC têm de informar a Comissão sempre que dão início a uma "medida de
investigação formal", a fim de permitir que o caso seja atribuído a uma autoridade da 
concorrência bem colocada (ver ponto 12). A Comissão considera-se particularmente 
bem colocada nas situações em que as práticas anticoncorrenciais têm efeitos sobre a 
concorrência em mais de três Estados-Membros, estão estreitamente ligadas à 
legislação da UE noutros domínios ou em que surgem novas questões em matéria de 
concorrência37. Contudo, na prática, cada autoridade da concorrência investigou os 
casos que tinha detetado e a reatribuição de casos das ANC para a Comissão 
aconteceu apenas a título muito excecional. O facto de um processo anti-trust ser 
investigado pela Comissão ou por uma ANC pode ter um impacto significativo no seu 
resultado, dado que as regras processuais e as regras de determinação das coimas não 
estão harmonizadas. Porém, a Diretiva (UE) 2019/1 introduziu instrumentos mínimos 
comuns para a fixação das coimas. 

77 O Tribunal constatou que, num caso, 11 ANC e, noutro, quatro ANC tiveram de
lidar com problemas de concorrência semelhantes relativamente às mesmas empresas 
que operam nos mercados digitais. As ANC em causa não puderam remeter os casos 
para a Comissão, embora esta pudesse ter resolvido a questão de forma mais eficiente 
e conclusiva (o que sucede em especial quando processos semelhantes estão a 
decorrer simultaneamente em vários Estados-Membros: um acórdão a favor de uma 
empresa num Estado-Membro pode ser invocado como precedente noutros). A 
investigação desses casos foi particularmente difícil para as ANC dos Estados-Membros 
mais pequenos, que não dispunham de recursos e experiência suficientes para 
investigar esses mercados. Em resposta, em 2016, a Comissão lançou um mecanismo 
de alerta rápido através do qual tanto as ANC como a Comissão podem informar-se 
mutuamente sobre novos problemas de concorrência em processos pendentes. No 
entanto, este mecanismo ainda não foi amplamente utilizado pelas ANC para 
comunicar potenciais casos mais cedo. 

37 Comunicação da Comissão sobre a cooperação no âmbito da rede de autoridades de 
concorrência (também designada por Comunicação REC), JO C 101 de 27.4.2004, p. 43. 
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A Comissão presta poucas informações sobre a concretização 
de objetivos como o bem-estar dos consumidores 

78 A avaliação do desempenho da Comissão na aplicação das regras de concorrência 
no mercado interno reforça a transparência e a responsabilização perante o 
Parlamento Europeu e outras partes interessadas e permite-lhes transmitir as suas 
impressões. É necessária uma definição clara dos objetivos a atingir e, como resultado, 
devem ser identificadas oportunidades para melhorar a futura tomada de decisões. 

79 O Tribunal examinou se a Comissão: 

a) tinha criado um quadro para a avaliação do desempenho das suas atividades; 

b) tinha assegurado a transparência e a responsabilização perante as partes 
interessadas, comunicando informações sobre o seu desempenho de forma 
apropriada. 

A avaliação pela Comissão do desempenho das suas atividades de 
execução enfrentou desafios 

80 Atualmente, não há normas internacionalmente reconhecidas para avaliar o 
desempenho de uma autoridade da concorrência. A DG COMP mede o desempenho 
das suas atividades de execução em matéria de controlo das concentrações e anti-trust 
no âmbito da abordagem geral da Comissão para a avaliação do seu desempenho. 

81 Na Comissão, a avaliação de desempenho funciona com base em objetivos 
específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e calendarizados e inclui indicadores 
obrigatórios para medir o contributo para os objetivos gerais da Comissão38. Contudo, 
este quadro não é o ideal para avaliar o desempenho das atividades de execução da 
DG COMP. 

o Dado que a aplicação das regras de concorrência é maioritariamente ditada por 
fatores que escapam ao controlo da Comissão (por exemplo, notificações de 
concentrações, queixas formais e pedidos de clemência), a carga de trabalho da 
DG COMP, bem como o número de decisões, pode flutuar significativamente de 
um ano para outro. Desde o início, este facto dificultou a definição pela DG COMP 
de uma referência em relação à qual pudesse medir o seu desempenho, 

                                                      
38 No anexo IV, é apresentada uma lista de indicadores de desempenho da DG COMP 

relativos ao controlo das concentrações e às regras anti-trust. 
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estabelecer indicadores e metas significativos e comparar o desempenho ao 
longo do tempo. 

o O indicador estabelecido pela Comissão para o objetivo geral de "aplicação eficaz 
das regras anti-trust com vista a proteger o bem-estar dos consumidores" (ver 
anexo IV) e que se considera contribuir para o objetivo mais vasto da Comissão 
de promover o emprego, o crescimento e o investimento, é o Produto Interno 
Bruto (PIB) da UE. No entanto, o impacto que as atividades da Comissão em 
matéria de concorrência têm no PIB é difícil de discernir. A Comissão realizou 
simulações de modelos para avaliar o impacto no crescimento de decisões 
relativas a cartéis e a concentrações entre 2012 e 2018; porém, à data da 
conclusão da presente auditoria, os resultados ainda não tinham sido publicados 
oficialmente. Além disso, este indicador não dá informações sobre o bem-estar 
dos consumidores. Também não é possível determinar se a decisão da Comissão 
de intervir num setor da economia teve maior impacto no crescimento do PIB do 
que teria tido essa intervenção noutro setor. Todavia, essas informações seriam 
preciosas para distribuir os recursos da Comissão de forma eficiente e orientada 
para o desempenho. 

82 A DG COMP estima o nível de benefícios diretos expectáveis para os 
consumidores decorrentes das suas decisões relativas a cartéis e à proibição de 
concentrações. Esta abordagem, desenvolvida pela OCDE39, proporciona apenas uma 
visão parcial do impacto do trabalho da Comissão, uma vez que o bem-estar dos 
consumidores é muito mais complexo do que o espelhado por este processo. A própria 
DG COMP reconhece as limitações do método que utiliza, em especial a dificuldade em 
quantificar: i) as potenciais economias para os consumidores resultantes da aplicação 
das regras anti-trust (não respeitantes a cartéis); ii) em parte devido à falta de uma 
metodologia, os efeitos dinâmicos que as decisões da Comissão têm sobre a inovação, 
a qualidade e a produtividade. 

83 Não há informações disponíveis sobre a concretização de outros objetivos 
pertinentes para a intervenção da Comissão que decorrem do TFUE ou do plano 
estratégico e que foram definidos apenas a um nível muito geral, como "criar 
condições de concorrência equitativas para as empresas no mercado interno", 
"segurança jurídica", "maior integração do mercado" ou "assegurar uma justa 
repartição dos benefícios do crescimento entre consumidores e empresas". 

                                                      
39 Guide for helping competition authorities assess the expected impact of their activities, 

OCDE, abril de 2014, 
http://www.oecd.org/daf/competition/Guide-competition-impact-assessmentEN.pdf. 

http://www.oecd.org/daf/competition/Guide-competition-impact-assessmentEN.pdf
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84 Além disso, existem poucas informações sobre o desempenho das ANC na 
aplicação das regras de concorrência da UE, uma vez que não existe um método 
comum para esse efeito. Consequentemente, nenhum organismo tem uma 
panorâmica do impacto da aplicação das regras de concorrência na UE. 

85 As análises periódicas ex post das decisões de execução constituem um 
instrumento fundamental para avaliar a eficácia global do trabalho da Comissão (ver 
figura 10). Por exemplo, permitem avaliar se foram seguidos pressupostos corretos 
sobre a evolução do mercado após a intervenção numa operação de concentração ou 
se a proibição de uma determinada prática anticoncorrencial por uma empresa em 
posição dominante resultou de facto em estruturas de mercado mais competitivas e 
trouxe benefícios a mais longo prazo para os consumidores, em termos de preço, 
produção, qualidade, escolha ou inovação. Essas avaliações, incluindo os ensinamentos 
retirados, podem contribuir para melhorar a tomada de decisões no futuro e aumentar 
a responsabilização da Comissão40. O Tribunal observou que a ANC neerlandesa 
realizou avaliações ex post em alguns casos específicos. Nas outras três ANC visitadas, 
este tipo de atividades foi muito limitado, se não inexistente. 

Figura 10 – Papel da avaliação ex post na tomada de decisões 

 
© OCDE (2016), Reference guide on ex-post evaluation of competition agencies’ enforcement decisions. 

                                                      
40 OCDE (2016), Reference guide on ex-post evaluation of competition agencies’ enforcement 

decisions, http://www.oecd.org/daf/competition/Ref-guide-expost-evaluation-
2016web.pdf. 

Análise da questão 
de concorrência

Avaliação ex post
Decisão de intervir 

ou não intervir

Execução

http://www.oecd.org/daf/competition/Ref-guide-expost-evaluation-2016web.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/Ref-guide-expost-evaluation-2016web.pdf
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86 Durante o período auditado, a Comissão realizou um número reduzido de 
avaliações ex post, que incidiram sobre os efeitos das intervenções em determinados 
mercados da energia e das telecomunicações e no mercado de discos rígidos41. 
Contudo, os casos não foram escolhidos no âmbito de uma abordagem estratégica da 
realização de avaliações. Dado não se ter baseado no exame de uma amostra 
representativa do conjunto de decisões da Comissão, não foi possível extrair da 
avaliação ensinamentos a ter em conta em processos futuros. 

A comunicação de informações da Comissão centrou-se nas atividades e 
não no impacto 

87 A Comissão apresenta anualmente ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões um relatório sobre as 
suas atividades no domínio da política da concorrência42. Num exercício distinto, no 
âmbito do relatório geral de desempenho da Comissão, a DG COMP, nos seus 
relatórios anuais de atividades, presta informações sobre os principais resultados do 
seu trabalho43. 

88 Ambos os relatórios constituem uma síntese informativa, mas não exaustiva, das 
atividades desenvolvidas pela Comissão no domínio da política de concorrência; 
apresentam informações pormenorizadas sobre os desenvolvimentos mais 
significativos das políticas, bem como sobre decisões de execução importantes 
adotadas ou investigações iniciadas no ano anterior. Contudo, não incluem outras 
informações importantes, tais como: i) o número de investigações anti-trust em curso 
no final do ano de referência; ii) o "stock" de casos anti-trust. Dão também muito 
pouca informação sobre o impacto das decisões e, consequentemente, sobre a 
realização dos objetivos políticos gerais, como o efeito nos preços ou na qualidade dos 
produtos ou serviços. 

89 Conforme acima referido (ponto 73), são as ANC que tomam a maior parte das 
decisões de execução baseadas nas regras de concorrência da UE. Estas, porém, 
informam sobre as suas atividades de diferentes formas, dado que a Comissão e as 
ANC não chegaram a acordo em relação a normas de apresentação de atividades ou de 

                                                      
41 Para mais informações, ver http://ec.europa.eu/competition/publications/reports_en.html. 

42 https://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html 

43 https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2018-competition_en 

http://ec.europa.eu/competition/publications/reports_en.html
https://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2018-competition_en
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descrição do desempenho. Por conseguinte, as partes interessadas quase não dispõem 
de informações sobre a extensão desta cooperação e até que ponto foi produtiva. 

90 O Tribunal observou também que a ausência de um quadro para avaliações 
independentes do desempenho das autoridades da concorrência na UE significa que 
não existe uma avaliação independente e regular da eficácia do contributo da 
Comissão para a concretização dos objetivos estratégicos de execução. Em 2005, a 
OCDE realizou uma avaliação pelos pares na Comissão, mediante um exame por 
peritos à forma como esta tratava as questões de concorrência e de regulamentação44. 

  

                                                      
44 OECD Country Studies – European Commission - Peer Review of Competition Law and Policy, 

http://www.oecd.org/eu/35908641.pdf. 

http://www.oecd.org/eu/35908641.pdf


 43 

 

Conclusões e recomendações 
91 De um modo geral, a Comissão utilizou devidamente os seus poderes de 
execução nos processos de controlo das concentrações e anti-trust e, com as suas 
decisões, deu resposta às questões em matéria de concorrência. Contudo, as suas 
capacidades de acompanhar os mercados e identificar novos casos anti-trust eram 
limitadas. O aumento da quantidade de dados a tratar nos processos, a emergência 
dos mercados digitais e as limitações dos instrumentos de execução disponíveis 
colocam desafios à capacidade de execução da Comissão a que ainda não foi dada 
integralmente resposta. Além disso, apesar da cooperação globalmente estreita com 
as ANC, existe margem para melhorar a coordenação. Para explicar e demonstrar os 
benefícios para os cidadãos, a comunicação de informações ao público pela Comissão 
centrou-se mais nas atividades do que no impacto. 

92 A fim de identificar infrações às regras anti-trust, a Comissão não só reagiu a 
queixas ou informações de mercado que recebeu como agiu por sua própria iniciativa. 
No entanto, tendo em conta o número significativo de queixas e outras informações 
recebidas, os recursos disponíveis para a deteção de casos anti-trust por iniciativa 
própria eram relativamente reduzidos, e o número de novos processos anti-trust assim 
iniciados diminuiu desde 2015. A Comissão não demonstrou seguir uma abordagem 
coerente ao acompanhamento do mercado (pontos 24 a 30). 

93 A Comissão criou incentivos para aumentar a comunicação por terceiros (isto é, 
os participantes no mercado ou os consumidores) de informações sobre eventuais 
infrações às regras anti-trust, mas a utilização do instrumento mais importante (o 
"programa de clemência") diminuiu desde 2015 (pontos 31 a 36). 

94 Tendo em conta o grande número de potenciais casos anti-trust e as limitações 
aos recursos necessários, a Comissão seleciona os casos que podem ser objeto de 
investigação. A Comissão aplica critérios para definir a prioridade que lhes dá, mas não 
procede a uma ponderação clara que garanta a seleção dos casos anti-trust com maior 
risco para a concorrência ou para o bem-estar dos consumidores no mercado interno 
(pontos 37 e 38). 
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Recomendação 1 – Aumentar a probabilidade de detetar 
infrações 

Para assegurar um elevado nível de execução, a deteção adequada de infrações 
constitui um primeiro e necessário passo. Por conseguinte, a Comissão deve seguir 
uma metodologia mais proativa, recolhendo e tratando informações relevantes sobre 
o mercado de forma coerente e eficiente em termos de custos e selecionando casos 
com base em critérios claramente ponderados, por exemplo, com recurso a um 
sistema de pontuação. 

Prazo: até ao final de 2022 

95 A Comissão simplificou o controlo das concentrações relativamente às operações 
com menor risco (ou seja, a maioria) e identificou igualmente margem para uma maior 
racionalização dos procedimentos, mas ainda não tomou medidas nesse sentido. A 
Comissão concluiu as suas apreciações das concentrações dentro dos prazos legais. No 
entanto, dado o volume crescente de concentrações de empresas e de dados a 
analisar, por um lado, e a falta de recursos e a quantidade de informações a verificar, 
por outro, não teve condições para verificar a exatidão de todas as informações que 
recebeu. Até à data, a Comissão não analisou aprofundadamente os custos e os 
benefícios da introdução de taxas de registo de concentrações enquanto fonte 
autónoma de financiamento da sua intervenção no controlo das concentrações 
(pontos 40 a 46). 

96 A legislação da União define a dimensão da UE de uma operação apenas com 
base no volume de negócios anual das partes na concentração, pelo que determinadas 
operações com relevância para o mercado interno ficaram de fora do controlo da 
Comissão (ponto 47). 

97 Regra geral, a aplicação das regras anti-trust só tem lugar após ser suscitado um 
problema de concorrência. Embora as decisões anti-trust da Comissão auditadas 
tenham dado resposta às questões em matéria de concorrência, o processo da 
Comissão foi normalmente moroso. A demora dos processos pode ter um impacto 
negativo na eficácia da aplicação das regras de concorrência, em especial nos 
mercados digitais, que estão em rápido crescimento e requerem uma reação rápida 
para evitar potenciais danos. As razões para os atrasos não são imputáveis apenas à 
Comissão, mas também às empresas sob investigação. Embora a Comissão tenha 
envidado esforços consideráveis para acelerar os procedimentos, também de forma a 
tratar uma quantidade crescente de informações e dados, estes esforços ainda não 
foram plenamente bem-sucedidos (pontos 48 a 56). 
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98 De acordo com as regras anti-trust em vigor, não são permitidas intervenções 
ex ante e as condições de aplicação de medidas provisórias (ou seja, ordenar às 
empresas que ponham termo a comportamentos suspeitos durante a investigação do 
caso) dificultam o recurso às mesmas. Além disso, embora a emergência dos mercados 
digitais tenha resultado em novos desafios à concorrência que implicam a adaptação 
dos pressupostos tradicionais relativamente aos mercados e à concorrência efetiva, a 
Comissão ainda não atualizou as suas orientações, comunicações ou regulamentos de 
isenção por categoria para fazer face a estas novas características, melhorar a 
segurança jurídica das empresas e apoiar a tomada de decisões pelas ANC (pontos 57 
a 63). 

99 Por último, uma execução eficaz depende da natureza dissuasiva das coimas 
aplicadas. Embora o nível absoluto das coimas impostas pela Comissão esteja entre os 
mais elevados do mundo, esta ainda não avaliou o seu efeito dissuasivo (pontos 64 
a 72). 

Recomendação 2 – Aumentar a eficácia da aplicação das regras 
de concorrência 

De forma a dar uma resposta eficaz a todas as questões de concorrência no âmbito do 
controlo das concentrações na UE e reagir mais rapidamente à evolução dos 
mercados, em especial os digitais, a Comissão deve tomar as seguintes medidas: 

a) continuar a otimizar os procedimentos no domínio das concentrações e a gestão 
dos processos, a fim de incluir todas as operações relevantes para o mercado 
interno e realizar uma análise aprofundada dos custos e benefícios da cobrança 
de taxas de registo de concentrações; 

b) reforçar os seus instrumentos de intervenção anti-trust e atualizar as 
comunicações e orientações, bem como os regulamentos de isenção por 
categoria no termo da sua vigência, de modo a ter em conta as novas realidades 
dos mercados (principalmente as decorrentes dos mercados digitais); 

c) elaborar um estudo sobre o efeito dissuasivo das coimas e atualizar a 
metodologia de fixação de coimas, conforme adequado. 

Prazo: até meados de 2024, ou após o termo de vigência dos regulamentos de 
isenção por categoria pertinentes para b) 
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100 A maior parte das decisões nos casos em que são aplicáveis as regras da UE em 
matéria de concorrência são tomadas pelas ANC. Apesar de uma boa cooperação entre 
estas autoridades e a Comissão, o acompanhamento do mercado não foi 
estreitamente coordenado e a Comissão pouco sabia sobre as prioridades de execução 
das ANC. Além de a reatribuição de processos raramente ter ocorrido, estas 
autoridades ainda não recorreram amplamente a um mecanismo de alerta rápido, 
introduzido em 2016 para o intercâmbio de informações sobre problemas em 
processos pendentes e que, assim, não pôde ser utilizado para melhorar a atribuição 
de processos (pontos 73 a 77). 

Recomendação 3 – Aproveitar melhor o potencial da Rede 
Europeia da Concorrência 

A fim de aproveitar todo o potencial da REC, a Comissão deve coordenar melhor o 
acompanhamento do mercado com as ANC e reforçar a partilha de informações sobre 
as prioridades dentro da REC para aumentar a transparência e procurar a 
complementaridade, bem como promover: i) uma melhor utilização do seu mecanismo 
de alerta rápido; ii) uma atribuição de processos (em especial em mercados digitais 
complexos) que evite que muitas autoridades da concorrência sejam chamadas a 
apreciar um comportamento semelhante por parte da mesma empresa. 

Prazo: 2022 

101 A legislação da UE define apenas objetivos gerais para a política de 
concorrência da UE. A DG COMP deve medir o desempenho das suas atividades de 
execução em consonância com a abordagem geral da Comissão para a avaliação do 
seu desempenho. Contudo, a natureza da aplicação das regras de concorrência e a 
falta de dados adequados dificultou a definição pela DG COMP de uma referência em 
relação à qual pudesse medir o seu desempenho, estabelecer indicadores e metas 
significativos e comparar o desempenho ao longo do tempo (pontos 78 a 84). 

102 A Comissão não realizou regularmente avaliações ex post da eficácia das suas 
decisões, embora tal contribuísse para melhorar a futura tomada de decisões e uma 
melhor atribuição de recursos (pontos 85 e 86). 

103 A Comissão apresenta os resultados do seu trabalho de execução no seu 
relatório anual sobre a política de concorrência e, separadamente, no relatório anual 
de atividades da DG COMP. Contudo, ambos os relatórios incidem mais nas atividades 
do que no impacto, embora, mesmo em relação a essas atividades, estejam omissas 
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informações importantes (por exemplo, investigações em curso no final do ano de 
referência, "stock" de casos, etc.). Por último, não são realizadas avaliações 
independentes regulares ao desempenho das autoridades da concorrência na UE, 
nomeadamente avaliações pelos pares (pontos 87 a 90). 

Recomendação 4 – Melhorar a comunicação de informações 
sobre o desempenho 

Para aumentar a transparência e a responsabilização perante o Parlamento Europeu e 
os cidadãos, a Comissão deve: 

a) proceder regularmente a avaliações ex post ao desempenho das suas decisões de 
execução, incluindo o impacto das mesmas; 

b) em conjunto com as ANC, desenvolver uma metodologia para avaliações 
independentes regulares à concretização dos objetivos estratégicos de execução, 
nomeadamente sob a forma de avaliações pelos pares. 

Prazo: 2023 para a) e 2024 para b) 

O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Alex Brenninkmeijer, 
Membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, em 6 de outubro de 2020. 

 Pelo Tribunal de Contas 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidente 
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Anexos 

Anexo I – Objetivos jurídicos da aplicação das regras de 
concorrência da UE 

Artigo 101º do TFUE Artigo 102º do TFUE Regulamento 
Concentrações 

Proibir acordos entre 
empresas suscetíveis de 

impedir, restringir ou falsear 
a concorrência em geral 

Proteger a estrutura dos 
mercados e, por conseguinte, 
a concorrência enquanto tal 

 
Impedir que as empresas 

explorem posições 
dominantes de forma abusiva, 

impondo preços ou outras 
condições de transação não 
equitativas ou limitando a 

produção, a distribuição ou o 
desenvolvimento técnico em 
prejuízo dos consumidores 

Assegurar que as 
operações de 

concentração são 
compatíveis com o 

mercado interno em 
função da necessidade de 
preservar e incentivar uma 

concorrência efetiva 

Realizar um mercado interno integrado na União Europeia 
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Anexo II – Principais referências das regras de concorrência 
da UE 

  

Anti-trust
(artigos 101º e 102º do TFUE)

Cartéis
(artigo 101º do TFUE)

Controlo das concentrações

Regulamento (CE) nº 139/2004 do Conselho

Regulamento (CE) nº 802/2004 da Comissão

Orientações para a apreciação das 
concentrações horizontais

Regulamento (UE) nº 1217/2010 da 
Comissão relativo a certas 

categorias de acordos no domínio 
da investigação e desenvolvimento

Comunicação da Comissão relativa 
à condução de procedimentos de 

transação

Orientações para a apreciação das 
concentrações não horizontais

Regulamento (UE) nº 1218/2010 da 
Comissão relativo a certas 
categorias de acordos de 

especialização 

Regulamento (CE) nº 622/2008 da 
Comissão relativo à condução de 
procedimentos de transação nos 

processos de cartéis

Comunicação da Comissão sobre as medidas de 
correcção passíveis de serem aceites

Comunicação da Comissão relativa às 
restrições directamente relacionadas e 

necessárias às concentrações

Regulamento (UE) nº 330/2010 da 
Comissão relativo a acordos 

verticais 

Comunicação da Comissão relativa 
à imunidade em matéria de coimas e 

à redução do seu montante nos 
processos relativos a cartéis 

("Comunicação sobre a clemência")

Comunicação da Comissão relativa a um 
procedimento simplificado para o tratamento 

de certas concentrações

Orientações relativas às restrições 
verticais

Comunicação da Comissão relativa à remessa 
de casos de concentrações

Regulamento (CE) nº 316/2014 da 
Comissão relativo a certas 
categorias de acordos de 

transferência de tecnologia

Orientações relativas aos acordos 
de transferência de tecnologia

 Comunicação sobre a cooperação entre a Comissão e os tribunais dos 
Estados-Membros da UE

Diretiva 2014/104/UE relativa a certas regras que regem as ações de 
indemnização no âmbito do direito nacional por infração às disposições 

do direito da concorrência 

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 ("REC +")

Comunicação relativa às regras de acesso ao processo

Decisão relativa às funções e ao mandato do Auditor em determinados procedimentos de concorrência

Comunicação sobre a cooperação no âmbito da rede de autoridades de 
concorrência

Regulamento (CE) nº 1/2003 do Conselho

Regulamento (CE) nº 773/2004 da Comissão

Comunicação relativa à definição de mercado relevante

Comunicação relativa aos acordos de pequena importância que não 
restringem consideravelmente a concorrência (comunicação de minimis )

Orientações sobre os acordos de cooperação horizontal

Comunicação – Orientações sobre o conceito de afectação do comércio 
entre os Estados-Membros

Comunicação – Orientações relativas à aplicação do nº 3 do artigo 81º do 
Tratado

Orientação sobre as prioridades da Comissão na aplicação do artigo 82º 
do Tratado CE a comportamentos de exclusão abusivos por parte de 

empresas em posição dominante
Orientações para o cálculo das coimas

Nota informativa sobre a incapacidade de pagamento

Comunicação sobre a quantificação dos danos nas ações de 
indemnização
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Anexo III – Investigações e projetos de decisões notificados 
através da REC, 2010-2019 

 
  

Estado-Membro Investigações em %
Projetos de 

decisão
em %

Bélgica 40  2,6% 15  1,7%
Bulgária 13  0,8% 4  0,4%
República Checa 28  1,8% 14  1,6%
Dinamarca 33  2,1% 35  3,9%
Alemanha 117  7,6% 77  8,5%
Irlanda 13  0,8% 1  0,1%
Grécia 38  2,5% 32  3,5%
Espanha 112  7,3% 100  11,1%
Estónia 3  0,2% 1  0,1%
França 120  7,8% 100  11,1%
Croácia 9  0,6% 2  0,2%
Itália 124  8,1% 117  13,0%
Chipre 28  1,8% 10  1,1%
Letónia 14  0,9% 2  0,2%
Lituânia 21  1,4% 12  1,3%
Luxemburgo 28  1,8% 7  0,8%
Hungria 66  4,3% 32  3,5%
Malta 7  0,5% 3  0,3%
Países Baixos 51  3,3% 25  2,8%
Áustria 105  6,8% 35  3,9%
Polónia 21  1,4% 8  0,9%
Portugal 69  4,5% 26  2,9%
Roménia 65  4,2% 54  6,0%
Eslováquia 32  2,1% 20  2,2%
Eslovénia 21  1,4% 19  2,1%
Suécia 52  3,4% 12  1,3%
Finlândia 23  1,5% 11  1,2%
Reino Unido 69  4,5% 33  3,7%
Total 1 322  86,1% 807  89,5%
Comissão 213  13,9% 95  10,5%
Total geral 1 535  100,0% 902  100,0%
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Anexo IV – Indicadores de desempenho da DG COMP 
respeitantes aos processos de controlo das concentrações e 
anti-trust 

 
  

Nº Objetivo geral pertinente Indicador de resultados Justificação Fonte dos dados

1
Aplicação eficaz das regras anti-trust 
com vista a proteger o bem-estar dos 
consumidores

Crescimento do PIB Aumento do PIB graças às 
intervenções de execução

Eurostat

Estimativa dos benefícios para os 
clientes resultantes das decisões da 
Comissão que proíbem cartéis

Indicador quantitativo para garantir o 
impacto positivo da aplicação das 
regras de concorrência no bem-estar 
dos consumidores

Cálculo da DG COMP

Efeito dissuasivo das coimas da 
Comissão

Indicador qualitativo para medir a 
perceção das partes interessadas 
quanto ao carácter dissuasivo das 
multas em processos anti-trust  e 
relativos a cartéis

Inquérito às partes 
Interessadas

Número de casos assinalados à Rede 
Europeia da Concorrência (REC)

Número de decisões de execução 
previstas e consultas de casos 
semelhantes na Rede Europeia da 
Concorrência (REC)
Taxa de cumprimento pelos acórdãos 
nacionais das respostas da Comissão 
a pedidos de parecer (artigo 15.º, 
nº 1, do Regulamento (CE) nº 
1/2003)
Taxa de cumprimento pelos acórdãos 
nacionais das observações amicus 
curiae  da Comissão (artigo 15.º, 
nº 3, do Regulamento (CE) nº 
1/2003)
Número de Estados-Membros que 
transpuseram integralmente a 
diretiva que garante às vítimas de 
infrações ao direito da concorrência 
da UE o direito de obterem 
indemnização através dos tribunais 
nacionais

Base de referência para garantir a 
igualdade de oportunidades na 
obtenção de indemnização por 
infrações ao direito da concorrência 
em todos os Estados-Membros

Estatísticas da DG 
COMP, com base 
numa avaliação

4

Facilitar a reestruturação harmoniosa 
do mercado através da avaliação 
simplificada das concentrações não 
prejudiciais

Rácio das decisões de concentração 
adotadas mediante um procedimento 
simplificado

Indicador quantitativo que demonstra 
a redução da carga regulamentar, 
facilitando uma reestruturação 
harmoniosa do mercado

5

Prevenção dos efeitos 
anticoncorrenciais das concentrações 
a fim de proteger o bem-estar dos 
consumidores

Estimativa dos benefícios para os 
clientes resultantes das intervenções 
em operações de concentração 
(antes de 2017, apenas os benefícios 
de intervenções em operações de 
concentração horizontal )

Indicador quantitativo para garantir o 
impacto positivo da aplicação das 
regras de concorrência no bem-estar 
dos consumidores

3 e 6

Preservação da harmonização dos 
instrumentos jurídicos da UE em 
matéria de concorrência com as 
realidades do mercado e com o 
pensamento económico e jurídico 
contemporâneo

Consulta das partes interessadas 
sobre novas regras

15

Promoção da cooperação 
internacional e da convergência no 
domínio da política de concorrência e 
maior transparência e disciplinas 
básicas em matéria de controlo de 
subvenções a nível internacional

Promoção de uma cultura de 
concorrência e da convergência das 
políticas a nível internacional

Solidez jurídica das decisões da 
Comissão em processos em matéria 
de concorrência
Qualidade da análise económica
Conhecimento do mercado
Impacto nos mercados
Celeridade das decisões
Oportunidade da informação

Objetivos específicos relativos ao controlo das concentrações

Cálculo da DG COMP

Objetivos específicos em matéria anti-trust  e de controlo das concentrações

Base de referência para os principais 
parâmetros de qualidade 
relacionados com o trabalho da DG 
COMP

Estudo qualitativo 
normalizado do 
Eurobarómetro

Inquérito às partes 
interessadas da DG 

COMP

16
Garantia dos mais elevados padrões 
de aplicação da política de 
concorrência

Objetivos específicos anti-trust  (incluindo em matéria de cartéis)

1
Aplicação eficaz das regras anti-trust 
com vista a proteger o bem-estar dos 
consumidores 

2

A. Aplicação eficaz e coerente do 
direito da concorrência da UE pelas 
autoridades nacionais da 
concorrência

Base de referência para o nível da 
atividade da REC, a fim de assegurar 
uma aplicação coerente do direito da 
concorrência da UE

Sistema de processos 
da REC

B. Aplicação eficaz e coerente do 
direito da concorrência da UE pelos 
tribunais nacionais

Base de referência para a coerência 
das atividades dos tribunais e da 
Comissão destinadas a assegurar 
uma aplicação privada coerente do 
direito da concorrência da UE

Estatísticas da DG 
COMP, com base nos 
acórdãos nacionais 

comunicados
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Siglas e acrónimos 
ANC: autoridade nacional da concorrência 

DG COMP: Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia 

OCDE: Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos 

PIB: Produto Interno Bruto 

REC: Rede Europeia da Concorrência (rede de que fazem parte a Comissão e as 
autoridades nacionais da concorrência dos Estados-Membros) 

TFUE: Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
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Glossário 
Ação de indemnização civil: ação judicial intentada por pessoas singulares e coletivas 
por danos decorrentes da violação das regras de concorrência. 

Anti-trust: domínio do direito e da política da concorrência que luta contra as práticas 
anticoncorrenciais (como é o caso dos cartéis) e contra o abuso de uma posição 
dominante no mercado. 

Cartel: grupo de fabricantes ou fornecedores que toma medidas coordenadas para 
manter os preços de mercado a um determinado nível ou para restringir a 
concorrência de outras formas, por exemplo limitando a produção ou repartindo o 
mercados ou os clientes. 

Clemência: princípio segundo o qual as coimas aplicadas às empresas de um cartel 
podem ser perdoadas ou reduzidas, em determinadas condições, se essas empresas 
cooperarem com a investigação das autoridades da concorrência. 

Compromissos: meios de resolução de uma questão de concorrência resultante de 
uma concentração ou num caso anti-trust. 

Concentração: fusão de empresas através da absorção de uma pela outra ou da 
criação de uma nova entidade, tendo por efeito concentrar o mercado. 

Concorrência: situação de um mercado em que vários fornecedores de bens ou 
prestadores de serviços independentes competem para atrair clientes. 

Consumidor: utilizador final de um bem ou serviço ou utilizador indireto, como um 
produtor ou retalhista. 

Empresa: qualquer entidade, como uma sociedade, que forneça bens ou preste 
serviços num determinado mercado. 

Medidas provisórias: medidas que permitem à Comissão ordenar a uma empresa que 
ponha termo a comportamentos que, à primeira vista, considera ilegais. 

Produto Interno Bruto: indicador padronizado da riqueza de um país que mede o valor 
monetário do conjunto dos bens e serviços produzidos num período específico na 
economia. 

Regulamentos de isenção por categoria: regulamentos da UE que autorizam 
determinados tipos de acordos restritivos que de outra forma são proibidos. Têm um 
período de vigência limitado e a Comissão reexamina-os regularmente. 
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RESPOSTAS DA COMISSÃO EUROPEIA AO RELATÓRIO ESPECIAL DO TRIBUNAL 

DE CONTAS EUROPEU 
 

«PROCESSOS DE CONTROLO DAS CONCENTRAÇÕES E ANTI-TRUST NA UE 

CONDUZIDOS PELA COMISSÃO: É NECESSÁRIO REFORÇAR A FISCALIZAÇÃO DO 

MERCADO» 

 

RESUMO 

Resposta conjunta da Comissão aos pontos I-XI. 

As regras da concorrência da UE continuam a ser tão relevantes hoje como quando foram 

estabelecidas no Tratado, há mais de 60 anos. Estas disposições, que definem os poderes e as 

responsabilidades da Comissão Europeia no domínio da política de concorrência da UE, 

permaneceram consideravelmente estáveis, embora o contexto económico e político tenha, por vezes, 

sofrido mudanças significativas.  

Ao longo das décadas, a Comissão desenvolveu e aplicou o direito da concorrência da UE de modo a 

refletir a realidade dos mercados, sob o olhar atento dos tribunais da UE e tendo em conta a evolução 

da jurisprudência. Adapta regularmente as regras e os procedimentos no domínio da concorrência com 

vista a acompanhar a evolução dos mercados e a manter o seu alinhamento com o pensamento 

económico e jurídico contemporâneo.  

A Comissão e as autoridades nacionais da concorrência (ANC) exercem competências partilhadas na 

aplicação direta das regras da concorrência da UE (artigos 101.º a 109.º do TFUE) para melhorar o 

funcionamento dos mercados da UE, garantindo a igualdade e a equidade das condições de 

concorrência entre as empresas, com base no respetivo mérito. O objetivo das regras da concorrência 

é contribuir para o estabelecimento e o bom funcionamento do mercado interno. No domínio do 

controlo das concentrações, a Comissão preserva as estruturas concorrenciais do mercado, evitando 

que as grandes concentrações prejudiquem a concorrência, o que reverte em benefício dos 

consumidores, das empresas e da economia europeia no seu conjunto. No seio da estrutura da 

Comissão, o Comissário e a Direção-Geral da Concorrência são os principais responsáveis por estes 

poderes de execução direta.  

O controlo anti-trust e das concentrações implica para a Comissão um trabalho realizado sob reserva 

de obrigações legais que devem antes de mais ser cumpridas, apesar das limitações de recursos, 

devendo a execução ser realizada de forma justa e com base em factos, provas e análises completas, 

observando um processo equitativo. Cumpre salientar que os tribunais da UE dispõem de plena 

jurisdição para fiscalizar as decisões de execução da Comissão na sequência de recursos interpostos 

pelas partes em causa perante os mesmos no que respeita ao mérito, ao processo e, se for caso disso, 

ao montante da coima aplicada.   

A Comissão faz notar que dispõe de várias fontes para identificar infrações às regras da concorrência: 

queixas formais; pedidos de imunidade e clemência; reuniões com partes interessadas; um 

instrumento de denúncia; a cooperação no seio da Comissão, com as ANC e outros reguladores e com 

outras autoridades nacionais; estudos de mercado; meios de comunicação especializados e 

generalistas e outras fontes e bases de dados disponíveis ao público, para referir apenas algumas. O 

acompanhamento proativo do mercado faz parte integrante do trabalho de deteção realizado pela 

Comissão, sendo essa capacidade constantemente reforçada.  

No que diz respeito a potenciais infrações trazidas ao seu conhecimento, a Comissão não está em 

posição, devido aos seus recursos limitados, de investigar todas as infrações potenciais às regras anti-

trust da UE. Qualquer proposta de nova investigação é submetida a uma avaliação interna das 
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prioridades, realizada de forma criteriosa e em várias fases. A definição de prioridades na Comissão 

assenta em critérios quantitativos e qualitativos (incluindo os possíveis efeitos prejudiciais para o 

mercado e para os consumidores, a suscetibilidade de o caso ter valor significativo enquanto 

precedente, etc.) que constituem uma boa base para o efeito, permitindo nomeadamente identificar os 

casos aos quais deve ser dado seguimento. A Comissão é particularmente transparente, publicitando o 

lançamento dos processos anti-trust e fornecendo pormenores suficientes para permitir que os meios 

de comunicação social e o público em geral estejam cientes dos fundamentos subjacentes a cada 

investigação em concreto. No que se refere à realização de investigações anti-trust, a Comissão 

salienta que a qualidade, a pertinência e a celeridade das investigações são parâmetros importantes em 

matéria de aplicação das regras da concorrência. As investigações devem ser céleres, sobretudo tendo 

em conta o ritmo da evolução das economias e das sociedades. No entanto, as investigações têm vindo 

a adquirir também, progressivamente, maior complexidade. A celeridade é um complemento essencial 

da qualidade e da relevância, mas não pode substituir nem comprometer esses elementos. No entanto, 

a Comissão procura constantemente formas de incrementar a eficiência dos seus procedimentos. É 

essencial garantir a qualidade das decisões da Comissão e o pleno respeito pelos direitos de defesa, 

numa União construída e regida pelo Estado de direito.   

A Comissão analisa igualmente o quadro político dos seus diferentes regulamentos, avisos e 

orientações e tem em curso uma agenda significativa de revisão das políticas no domínio anti-trust, a 

fim de garantir que as regras novas e revistas reflitam a realidade do mercado, incluindo, 

designadamente, o impacto da digitalização. As revisões em curso incluem também uma importante 

avaliação no domínio do controlo das concentrações, que examina questões relacionadas com a 

possibilidade de simplificação e questões jurisdicionais, cujo resultado não pode ser antecipado. A 

revisão das políticas aplicadas é um processo extenso, que inclui consultas públicas, análises e 

avaliações de impacto, em conformidade com o Programa Legislar Melhor da Comissão, e pode 

estender-se por vários anos. 

A Comissão salienta o efeito evidente da partilha do controlo da aplicação das regras anti-trust da UE 

entre a Comissão e as autoridades nacionais da concorrência (ANC). A Comissão organiza e dirige 

um grande número de reuniões com as ANC sobre questões políticas e casos específicos, com o 

objetivo de reforçar a experiência conjunta e garantir a adesão a soluções comuns. Contudo, o próprio 

Regulamento (CE) n.º 1/2003 não atribui à Comissão qualquer papel ou poder para coordenar o 

acompanhamento do mercado ou as prioridades de execução no âmbito da Rede Europeia da 

Concorrência (REC).  

A Comissão é também participante e colaboradora ativa nos trabalhos da OCDE e da Rede 

Internacional da Concorrência (ICN), tendo em vista melhorar a aferição do desempenho e a eficácia 

da sensibilização junto das autoridades da concorrência em todo o mundo. A Comissão concorda com 

o Tribunal de Contas Europeu (TCE) quando refere que o aumento do investimento na avaliação 

ex post traz benefícios para a futura tomada de decisões pela Comissão, porém exige também recursos 

suficientes (humanos e técnicos) disponíveis para essa função. A Comissão concorda com o TCE 

quando este afirma que as autoridades da concorrência carecem de recursos suficientes (humanos e 

técnicos) para exercerem cabalmente as funções de execução.  

A Comissão aceita as recomendações 2, alíneas b) e c), e as recomendações 3 e 4, alínea a), aceita 

parcialmente as recomendações 1 e 2, alínea a), e não aceita a recomendação 4, alínea b). 

INTRODUÇÃO 

06. A Comissão remete para o Protocolo n.º 26 do TFUE e para a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça (processo C-501/06, GlaxoSmithKline, n.
os

 61-63) e salienta que o bem-estar do consumidor 

não é uma norma distinta e autónoma a respeitar no quadro das medidas de execução ao abrigo das 

regras da concorrência. 
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08. A Comissão observa que, desde 2016, o número de concentrações analisadas se tem situado mais 

próximo das 400 do que das 300 por ano (ou mesmo acima de 400, em 2018). 

Caixa 1 

Competências das autoridades nacionais da concorrência dos Estados Membros 

A Comissão observa que a Diretiva (UE) 2019/1
1
 introduziu um conjunto mínimo de competências 

em comum para as autoridades nacionais da concorrência (ANC), bem como regras que garantem que 

todas as ANC possam fixar coimas dissuasivas. Além disso, introduziu um procedimento quase 

totalmente harmonizado para os pedidos de clemência. 

OBSERVAÇÕES 

Algumas limitações nas capacidades da Comissão em matéria de acompanhamento do mercado, 

deteção e investigação 

24. A Comissão salienta que o acompanhamento proativo do mercado faz parte integrante do seu 

trabalho de deteção e que desenvolve constantemente esta capacidade, recorrendo a uma combinação 

de diferentes fontes. Entre estas incluem-se, por exemplo, exercícios de análise prévia, inquéritos 

setoriais, investigações ex officio e um instrumento de denúncia. A forma de identificar as infrações 

difere necessariamente de setor para setor; nalguns setores, a norma é a apresentação de queixas 

formais, enquanto noutros as fontes mais habituais são os contactos informais e as fontes de 

informação específicas do setor. A Comissão confia nos instrumentos e nas fontes que considera 

terem maiores hipóteses de gerar pistas de investigação e de permitir a deteção de possíveis infrações, 

procurando um equilíbrio entre os custos e os potenciais benefícios de novas atividades de 

acompanhamento do mercado.   

Na opinião da Comissão, os seus procedimentos e práticas proporcionam uma boa base para a 

prossecução dos seus esforços com vista a assegurar uma deteção proativa das infrações em matéria 

de concorrência, desde que disponha de recursos suficientes. 

O caráter limitado dos recursos prejudica a capacidade de deteção da Comissão 

29. Os inquéritos setoriais são apenas uma das muitas ferramentas (a que mais recursos consome) 

utilizadas para realizar estudos analíticos para fins de acompanhamento/deteção. A Comissão salienta 

que a DG Concorrência sempre teve (e tem) pessoal qualificado e competente para desempenhar as 

suas funções, mas concorda que será essencial dispor de recursos adicionais para permitir mais 

atividades de deteção e de execução. 

30. A Comissão salienta que o número de novos casos lançados por sua iniciativa registados por ano 

está sujeito a variações consideráveis, devendo ser visto tanto à luz dos casos já em curso como do 

número de novas queixas apresentadas a que é dado seguimento (após um pico de novos casos, a 

ênfase é também, naturalmente, colocada no progresso dessas investigações). O facto de as iniciativas 

próprias da Comissão estarem na raiz da clara maioria de todas as decisões anti-trust não relacionadas 

com cartéis é uma indicação da sua eficácia. 

                                                      
1  Diretiva (UE) 2019/1 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, 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 (Texto relevante para efeitos do EEE.) 

PE/42/2018/REV/1, JO L 11 de 14.1.2019, p. 3. 
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O método de definição dos casos prioritários não era o ideal 

38. Todas as novas investigações são submetidas a uma avaliação interna das prioridades, realizada de 

forma criteriosa e em várias fases, com base em critérios bem definidos. Essa avaliação procura aferir, 

nomeadamente, se existem indícios de possíveis efeitos prejudiciais para o mercado e para os 

consumidores, se o caso é suscetível de ter qualquer valor enquanto precedente e se as regras da 

concorrência – em caso afirmativo, a nível da UE ou nacional – são a resposta mais eficaz. De igual 

modo, o controlo da aplicação em áreas prioritárias, tal como identificadas no Plano de Gestão Anual 

da Comissão, deve ter em conta a necessidade de controlo da execução numa vasta gama de setores. 

Estas são questões que não podem ser sopesadas de forma quantitativa, mas para as quais as atuais 

regras e procedimentos de definição de prioridades fornecem uma base sólida. 

44. A Comissão baseia-se em diferentes conjuntos de dados e informações para proceder à avaliação 

das concentrações, para além das informações fornecidas pelas partes que notificaram uma 

concentração. Tendo por base essas diferentes fontes de provas, a Comissão fica em posição de poder 

realizar a sua própria avaliação (inclusivamente, quando necessário, exercícios de reconstrução do 

mercado, sempre que os dados fornecidos pela «Parte Notificante» possam estar incompletos ou ser 

inexatos) e de cruzar e verificar as informações fornecidas e as declarações da Parte Notificante 

(mostrando, se for caso disso, que não foram apoiadas em provas).  

Além disso, o Regulamento Concentrações prevê a possibilidade de aplicação de coimas quando as 

empresas fornecem informações inexatas, incompletas ou deturpadas, decisão que a Comissão tomou 

recentemente em dois casos (Facebook/WhatsApp e GE/LM Wind).  

A Comissão chama a atenção para a probabilidade de os terceiros que tenham comentários 

importantes a tecer sobre a transação proposta responderem atempadamente ou solicitarem uma 

prorrogação do prazo de resposta. São frequentemente concedidas extensões de prazos. 

45. A Comissão observa que, no contexto das medidas adotadas durante a pandemia da COVID-19, 

decidiu autorizar temporariamente as empresas a apresentarem notificações de concentrações por via 

eletrónica.    

46. Segundo travessão – A Comissão observa que o n.º 5, alínea a), do procedimento simplificado 

contempla duas categorias de concentrações: i) empresas comuns (EC) sem quaisquer atividades no 

EEE (EC extra EEA) e ii) EC com atividades mínimas no EEE (que geram um volume de negócios 

inferior a 100 milhões de euros no EEE).  

47. Está em curso, desde 2016, uma avaliação pela Comissão de alguns aspetos específicos do 

controlo das concentrações na UE, incluindo, entre outros, a eficácia dos limiares baseados no volume 

de negócios na identificação das transações relevantes ao abrigo do Regulamento Concentrações da 

UE. 

A avaliação visa aferir, em particular, se existe atualmente uma lacuna em matéria de execução (e, em 

caso afirmativo, qual a sua amplitude) como resultado da conceção do Regulamento Concentrações, 

ou se as ferramentas existentes (por exemplo, o sistema de transmissão dos processos) permitem uma 

identificação e análise suficientes das transações relevantes, mesmo que não estejam abrangidas pelos 

limiares baseados no volume de negócios ao abrigo do Regulamento Concentrações. 

As decisões anti-trust da Comissão deram resposta às questões em matéria de concorrência, mas os 

processos continuam a ser morosos 

52. A Comissão salienta que os tribunais da UE têm plena jurisdição para fiscalizar as decisões de 

execução da Comissão na sequência de recursos interpostos pelas partes em causa perante os mesmos 

no que respeita ao mérito, ao processo e, se for caso disso, ao montante da coima aplicada.   
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58. A Comissão salienta que não é obrigada, também na identificação das violações da legislação anti-

trust por empresas no domínio da economia digital, a determinar os prejuízos para o consumidor, nos 

termos da legislação aplicável.  

59. A Comissão observa que parte da fundamentação da avaliação de impacto de um possível novo 

instrumento para consolidar as regras da concorrência, que lançou em 2 de junho de 2020
2
, é a 

possibilidade de abordar os riscos estruturais para a concorrência que possam exigir uma intervenção 

precoce, a fim de evitar o surgimento de participantes no mercado demasiado poderosos, que 

dominem o mercado e/ou evitem a entrada de novos operadores. Estes cenários não podem ser 

tratados ao abrigo das regras de concorrência atuais, mas poderão ser resolvidos através de um novo 

instrumento de investigação do mercado que permita à Comissão corrigir qualquer efeito adverso para 

a concorrência resultante de tais problemas estruturais em matéria de concorrência.  

60. A Comissão esclarece que, após a adoção com êxito de uma decisão sobre medidas provisórias em 

2019, está disposta a continuar a aplicar esse tipo de medidas nos casos que o exijam. 

62. A Comissão tem sido proativa na resposta aos novos desafios trazidos pela evolução dos mercados 

digitais. Em 2019, organizou a conferência «Shaping competition policy in the era of digitisation», 

com um grande número de partes interessadas e membros da academia, tendo publicado também um 

relatório de três consultores externos destinado à Comissária responsável pela Concorrência
3.  

Entre 2018 e 2020, a Comissão lançou um extenso programa de avaliação e revisão das políticas 

aplicadas que abrangeu uma série de regulamentos, orientações e avisos nos domínios do controlo 

anti-trust e das concentrações, a fim de garantir que as regras reflitam a realidade empresarial atual, 

incluindo designadamente o impacto da digitalização
4
. As análises são realizadas em conformidade 

com o Programa Legislar Melhor da Comissão, com a carta de missão da vice-presidente executiva, 

Margrethe Vestager
5
, e com o Programa de Trabalho da Comissão

6. 

Trata-se de um processo inclusivo, que inclui consultas públicas e que pode estender-se por vários 

anos. Por exemplo, o regulamento de isenção por categoria para acordos verticais
7
 e respetivas 

orientações e o regulamento de isenção por categoria para acordos horizontais
8
 e respetivas 

orientações estão atualmente a ser objeto de avaliação, tendo em conta o termo da sua vigência em 

2022. O aviso relativo aos mercados relevantes está igualmente a ser avaliado. Está publicado no sítio 

                                                      
2  Ver https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool.  
3  Ver https://ec.europa.eu/competition/scp19/conference_en.html. 
4  Inclui-se aqui, nomeadamente, o documento «Commission Market Definition Notice for both anti-trust and 

merger cases across different industries»; os regulamentos da Comissão relativos às isenções por categoria 

para acordos verticais e orientações que o acompanham e às isenções no domínio da investigação e 

desenvolvimento e para certas categorias de acordos de especialização (designados em conjunto por 

«HBER») e orientações horizontais que os acompanham; o regulamento da Comissão relativo às isenções 

por categoria para certas categorias de acordos verticais e práticas concertadas no setor dos veículos 

automóveis, o novo instrumento de consolidação das regras da concorrência, a avaliação dos aspetos 

processuais e jurisdicionais do controlo de fusões na UE ou ainda o Livro Branco sobre a criação de 

condições de concorrência equitativas no que respeita às subvenções estrangeiras.  
5  https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-

cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf.  
6  https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_pt.  
7  Ver https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1936-Evaluation-of-the-

Vertical-Block-Exemption-Regulation.  
8  Ver https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11886-Evaluation-of-EU-

competition-rules-on-horizontal-agreements/public-consultation.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool
https://ec.europa.eu/competition/scp19/conference_en.html
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1936-Evaluation-of-the-Vertical-Block-Exemption-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1936-Evaluation-of-the-Vertical-Block-Exemption-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11886-Evaluation-of-EU-competition-rules-on-horizontal-agreements/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11886-Evaluation-of-EU-competition-rules-on-horizontal-agreements/public-consultation
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Web da DG COMP um calendário das etapas processuais das várias avaliações, a fim de assegurar a 

transparência perante o público
9. 

A Comissão aplicou coimas elevadas, mas não tem garantias do seu efeito dissuasivo 

64. A Comissão observa que, embora disponha de um certo poder discricionário na determinação das 

coimas por infrações às regras da concorrência, é obrigada a respeitar a jurisprudência dos tribunais 

da UE e está vinculada pelas suas orientações em matéria de coimas. 

70. A experiência adquirida pelas poucas ANC cujas regras impunham a quantificação dos ganhos 

ilegais para efeitos de fixação das coimas revelou que essa tarefa acarreta consideráveis dificuldades 

práticas, incluindo a de identificar um hipotético «preço concorrencial» com o qual comparar, com 

precisão, os custos adicionais. Presumindo que seja efetivamente possível fazê-lo com precisão, o 

cálculo dos lucros indevidos para efeitos da fixação das coimas não só exigiria recursos significativos 

(conforme reconhecido pelo TCE), como também, provavelmente, prolongaria muitas das 

investigações por um período significativo e aumentaria o número e a complexidade dos recursos 

interpostos. Por sua vez, isso afetaria a capacidade da Comissão para processar um número mais 

significativo de casos em determinado momento, o que tenderia a ser prejudicial em termos de 

dissuasão. Além disso, por si só, a prática de investigações muito morosas pode ter um impacto 

adverso em termos de dissuasão. 

72. No que diz respeito à avaliação global dos efeitos de dissuasão das suas coimas, a Comissão 

salienta que, de facto, não realizou uma avaliação global, mas já procedeu à análise de abordagens 

alternativas propostas na literatura a fim de aferir os efeitos dissuasivos das políticas de execução no 

que respeita aos cartéis e às concentrações. 

A Comissão cooperou estreitamente com as autoridades nacionais da concorrência, mas há 

margem para melhorias 

75. A Comissão salienta que o Regulamento (CE) n.º 1/2003 não lhe confere quaisquer competências 

para coordenar o acompanhamento dos mercados ou as prioridades em matéria de aplicação das 

regras no âmbito da REC. Além disso, como reconhece o presente relatório, nem todas as ANC têm 

hoje competência em matéria de atribuição de prioridade a alguns casos em detrimento de outros. 

Essa competência será conferida pela transposição da Diretiva (UE) 2019/1, prevista para 

fevereiro de 2021. No entanto, mesmo após essa transposição, qualquer coordenação deste tipo ficará 

dependente da aceitação por parte das ANC. A maioria das ANC é influenciada por questões 

específicas do contexto nacional aquando da definição das respetivas prioridades, sendo que as 

prioridades nacionais não coincidem necessariamente com as da Comissão. 

A Comissão salienta ter reforçado a partilha de informações sobre os inquéritos setoriais com as 

ANC, de forma voluntária, recorrendo para o efeito a uma aplicação informática específica. Entre 

1 de novembro de 2018 (data de lançamento dessa ferramenta) e 29 de junho de 2020 foram 

partilhados 22 inquéritos setoriais na REC. Os inquéritos setoriais, antes mesmo de terem sido 

planeados ou de estarem em curso, foram frequentemente discutidos em reuniões de subgrupos 

setoriais e no Grupo de Trabalho para os Acordos Verticais, no Grupo de Trabalho para os Acordos 

Horizontais e o Abuso de Posição, bem como no Grupo de Trabalho para os Mercados Digitais.  

76. A Comissão salienta que a Diretiva (UE) 2019/1 introduz um conjunto mínimo de instrumentos 

comum e garante a todas as ANC a possibilidade fixarem coimas dissuasivas.  

77. A Comissão sublinha que, nos casos em que o mercado geográfico é nacional, como nos casos 

referidos, não é seguro que uma investigação da Comissão pudesse ter resolvido a questão de forma 

mais eficaz. 

                                                      
9 https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/timeline_table_M_AT_final.pdf. 

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/timeline_table_M_AT_final.pdf
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A Comissão presta poucas informações sobre a concretização de objetivos como o bem-estar dos 

consumidores 

80. A Comissão concorda com a afirmação de que não existem atualmente normas internacionalmente 

reconhecidas para aferir o desempenho de uma autoridade da concorrência. No entanto, deve ser 

reconhecido o importante trabalho realizado pela OCDE e pela Rede Internacional da 

Concorrência (ICN) neste domínio, para o qual a Comissão também contribui.  

A Comissão assinala que a OCDE desenvolveu indicadores que medem a robustez e o âmbito de 

aplicação dos regimes de políticas da concorrência em 34 jurisdições da OCDE e 15 outras não 

pertencentes à OCDE
10. 

Além disso, a avaliação do desempenho da Comissão em matéria de execução do controlo das 

concentrações e anti-trust (como parte do quadro geral da Comissão) inclui igualmente relatórios 

sobre os indicadores de desempenho, consentâneos com as orientações desenvolvidas pela OCDE 

para ajudar as autoridades da concorrência a avaliar o impacto esperado das respetivas atividades
11. 

A Comissão refere ainda que a missão do Grupo de Trabalho de Eficácia das Agências (AEWG) da 

Rede Internacional da Concorrência (ICN) é identificar os elementos-chave que subjazem ao bom 

funcionamento de uma agência de concorrência, bem como as boas práticas em matéria de estratégia e 

planeamento, operações e instrumentos e procedimentos de execução. O mandato do AEWG tem por 

base a partilha de experiências entre os membros da ICN e das ANC (> 130 membros em todo o 

mundo) e o desenvolvimento e disseminação de boas práticas com vista à eficácia das agências.
12

  

81. Segundo travessão – a Comissão salienta que as simulações de modelos que avaliam o impacto 

das intervenções da Comissão nos casos de concentrações e de proibições de cartéis durante o período 

de 2012-2018 foram publicadas em 2020. Essas simulações utilizando modelos não têm apenas em 

conta o impacto macroeconómico no crescimento do PIB, a criação de emprego e o investimento, mas 

contemplam também as repercussões em matéria de reduções de preços associadas às intervenções da 

política de concorrência de um setor para outro. Na origem de dois terços dessas repercussões 

estiveram cinco setores (veículos automóveis, finanças, telecomunicações, metais de base e 

eletrónica)
13. 

82. A Comissão salienta que a abordagem, desenvolvida pela OCDE, fornece a metodologia que 

constitui a melhor prática recomendada pela OCDE aos seus membros, sendo por conseguinte 

aceitável que as autoridades da concorrência a sigam. A Comissão realizou recentemente outros 

trabalhos sobre o efeito dissuasivo da política de concorrência, conforme já indicado. 

83. A Comissão salienta que a DG Concorrência apresenta relatórios anuais sobre as suas realizações 

e resultados no âmbito do quadro de desempenho da Comissão, em consonância com os seus 

objetivos específicos e a sua contribuição para os objetivos gerais definidos ao nível da Comissão, que 

passam por impactos de longo prazo na sociedade. Tendo em conta que a definição pela Comissão da 

contribuição das suas realizações e resultados para os impactos pode constituir um desafio, é 

                                                      
10  Ver documento de trabalho: Alemani, E., et al. (2013), «New Indicators of Competition Law and Policy in 

2013 for OECD and non-OECD Countries», Departamento dos Assuntos Económicos da OCDE, n.º 1104, 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5k3ttg4r657h-en. 
11  OECD 2014, http://www.oecd.org/daf/competition/Guide-competition-impact-assessmentEN.pdf. 
12  O seu mais recente relatório sobre a eficácia das agências foi publicado em 2019: 

https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2019/05/AEWG-Organisational-

design-2019-report.pdf. 
13  Ver Ilzkovitz et al. (2020), «The macroeconomic and sectoral impact of competition policy», capítulo 13, em 

Ex post economic evaluation of competition policy: The EU experience, Wolters Kluwer. 

https://doi.org/10.1787/5k3ttg4r657h-en
http://www.oecd.org/daf/competition/Guide-competition-impact-assessmentEN.pdf
https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2019/05/AEWG-Organisational-design-2019-report.pdf
https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2019/05/AEWG-Organisational-design-2019-report.pdf
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necessário que essa ligação seja estabelecida na narrativa do Plano de Gestão e Relatório Anual de 

Atividades e, desde 2016, também no Plano Estratégico, o que a DG Concorrência fez. 

84. A Comissão recorda que as ANC participam nos trabalhos desenvolvidos neste domínio na OCDE 

e na Rede Internacional da Concorrência (ICN).  

No Grupo de Trabalho de Sensibilização e Comunicação da REC, a Comissão partilhou e debateu os 

resultados dos Inquéritos Flash Eurobarómetro (2009, 2014 e 2019) sobre a perceção que os cidadãos 

da UE têm dos principais objetivos da política de concorrência e dos problemas da concorrência nos 

Estados-Membros e na UE. A Comissão partilhou e debateu igualmente com o Grupo de Trabalho os 

resultados do Inquérito Eurobarómetro às Partes Interessadas (2009 e 2014), que havia utilizado na 

medição do desempenho. 

O Grupo de Trabalho procedeu ainda ao intercâmbio de opiniões sobre as reformas estruturais a nível 

dos Estados-Membros (incluindo a promoção da concorrência nos mercados de produtos e serviços e 

em setores específicos), no contexto do ciclo do Semestre Europeu de coordenação das políticas 

económicas e orçamentais.   

Além disso, a Comissão, juntamente com as ANC, elaborou e publicou relatórios sobre questões de 

concorrência e medidas de controlo da aplicação nos domínios alimentar e farmacêutico, tanto a nível 

da UE como dos Estados-Membros.   

85. As avaliações são uma componente essencial do processo decisório da Comissão no quadro das 

iniciativas políticas e legislativas (Programa «Legislar Melhor»). As propostas essenciais com vista a 

uma importante avaliação da legislação/orientações devem ter por base a avaliação do quadro político 

já em vigor. A análise ex post das diversas decisões de controlo da aplicação complementa as 

avaliações relacionadas com a análise dos quadros políticos no âmbito do Programa Legislar Melhor.  

A Comissão realizou ainda análises ex post das suas medidas de execução, porém observa que a 

análise periódica ex post da sua intervenção ou de decisões concretas no âmbito da política de 

concorrência em determinados setores exige um aumento do investimento e dos recursos que lhe são 

dedicados, que atualmente não se encontram disponíveis na DG Concorrência. 

86. A Comissão reconhece que, sobretudo devido à falta de recursos, não realiza de forma sistemática 

ou regular avaliações ex post. 

No entanto, sempre que os instrumentos políticos são sujeitos a análise, a Comissão aplica o quadro 

de avaliação no contexto do Programa Legislar Melhor da Comissão.  

Procedeu, por outro lado, à análise de uma série de intervenções em matéria de controlo de 

concentrações e anti-trust em setores específicos, como os da energia e das telecomunicações. Estes 

setores foram identificados como prioritários no programa de trabalho da Comissão. Apesar de essas 

avaliações não se basearem necessariamente numa amostra representativa dos casos, é possível extrair 

algumas lições para o futuro em matéria de execução.  

A Comissão realizou uma série de avaliações ex post: 1) duas concentrações no mercado de HDD 

(estudo de viabilidade em 2017); 2) uma concentração e um caso anti-trust no estudo do mercado das 

telecomunicações em 2017; 3) uma concentração e um caso anti-trust no estudo do mercado da 

energia em 2016; e 4) duas concentrações no estudo do mercado das telecomunicações em 2015. 

A comunicação de informações da Comissão centrou-se nas atividades e não no impacto 

88. Tendo em conta o elevado número de decisões anuais da Comissão, nem todas as informações 

relacionadas com os diferentes casos podem ser integralmente contabilizadas nestes relatórios. No 

entanto, a transparência também está salvaguardada sempre que a Comissão dá início ou encerra um 

processo de investigação, por via dos comunicados de imprensa. Sempre que as questões de preço e 
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qualidade dos produtos ou serviços estão no centro das preocupações da Comissão, são geralmente 

mencionadas, sendo efetuadas remissões para mais informação nas notas de rodapé.   

Só será possível aumentar a comunicação de informações sobre os impactos das decisões da 

Comissão mediante um acréscimo das avaliações ex post de decisões de execução concretas, que 

podem ter lugar alguns anos após a decisão da Comissão, tratando-se, por isso, de informações menos 

aptas a figurar nos dois relatórios anuais e mais úteis enquanto orientação para o futuro trabalho de 

execução.  

89. A Comissão salienta que a cooperação no âmbito da REC é comunicada anualmente tanto no 

relatório anual de controlo como nos relatórios anuais de atividade. 

No entanto, a Comissão poderá apresentar para discussão na REC a questão do mapeamento das 

melhores práticas em matéria de comunicação de informação e desempenho, no âmbito da aplicação 

do direito da concorrência da UE. Sublinha, no entanto, que as ANC prestam contas das suas 

atividades e desempenho, de acordo com os respetivos critérios, e que a Comissão não tem qualquer 

papel ou palavra a dizer nesta matéria. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

91. A Comissão toma boa nota das conclusões do TCE e está empenhada em melhorar de forma 

continua a sua já comprovada capacidade de deteção de infrações. Ao mesmo tempo, tal como 

referido pelo TCE, o reforço de determinados tipos de acompanhamento, que consomem recursos 

muito consideráveis, só será possível se forem disponibilizados os recursos correspondentes. A 

Comissão salienta que está a enfrentar com determinação desafios relacionados com questões como os 

mercados digitais, estando em curso
14

 avaliações e análises significativas de molde a garantir que as 

ferramentas de que dispõe sejam adequadas para o efeito, embora a concretização de muitos destes 

processos (legislação, tecnologias da informação, etc.) exija obrigatoriamente um certo tempo.
 
A DG 

Concorrência tem de apresentar relatórios sobre os principais desenvolvimentos políticos e as 

principais realizações no seu relatório anual (realizações e resultados). A Comissão salienta que, 

aquando da adoção das suas principais medidas de intervenção nos domínios anti-trust e de controlo 

das concentrações, o impacto das mesmas para os cidadãos da UE é explicado no comunicado de 

imprensa. A Comissão incluiu uma estimativa da poupança para os consumidores como indicador de 

resultados no seu relatório anual de atividades.  

92. A Comissão salienta que as investigações por sua própria iniciativa constituem a clara maioria de 

todas as decisões anti-trust não relacionadas com cartéis. A Comissão salienta que o número de novos 

casos da sua iniciativa própria registados por ano está sujeito a variações consideráveis e tem de ser 

visto tanto à luz dos casos já em curso como do número de novas queixas apresentadas a que é dado 

seguimento. 

                                                      
14  Inclui-se aqui, nomeadamente, o documento «Commission Market Definition Notice for both anti-trust and 

merger cases across different industries»; os regulamentos da Comissão relativos às isenções por categoria 

para acordos verticais e orientações que o acompanham e às isenções no domínio da investigação e 

desenvolvimento e para certas categorias de acordos de especialização (designados em conjunto por 

«HBER») e orientações horizontais que os acompanham; o regulamento da Comissão relativo às isenções 

por categoria para certas categorias de acordos verticais e práticas concertadas no setor dos veículos 

automóveis, o novo instrumento de consolidação das regras da concorrência, a avaliação dos aspetos 

processuais e jurisdicionais do controlo de fusões na UE ou ainda o Livro Branco sobre a criação de 

condições de concorrência equitativas no que respeita às subvenções estrangeiras.  
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93. A diminuição do número de pedidos de clemência é igualmente observada por outras autoridades 

de concorrência em todo o mundo. 

94. A Comissão segue uma metodologia criteriosa de definição das prioridades, que procura ter em 

devida conta uma série de critérios. Estes critérios não se adequam a uma ponderação matemática, 

uma vez que permitem também aferir se o caso é suscetível de ter valor enquanto precedente e se as 

regras da concorrência – em caso afirmativo, a nível da UE ou nacional – são a resposta mais eficaz. 

Recomendação 1 – Aumentar a probabilidade de detetar infrações 

A Comissão aceita parcialmente a recomendação. 

A primeira parte da recomendação é aceite, embora a Comissão observe que a realização de novos 

investimentos em capacidades de informação e de processamento proativas ex officio exigiria a 

disponibilização de recursos suficientes.  

A Comissão não aceita a segunda parte da recomendação. Considera que a sua metodologia de 

definição de prioridades no domínio anti-trust, incluindo a análise de uma série de critérios essenciais, 

tem em conta o equilíbrio necessário para a atribuição de prioridades a potenciais infrações com 

impacto significativo no mercado interno. De igual modo, não considera adequado incluir uma 

ponderação numérica na sua metodologia de definição das prioridades. 

95. No que diz respeito á margem de manobra para uma maior racionalização de processos, a 

Comissão observa que está atualmente em curso a avaliação de determinados aspetos do Regulamento 

Concentrações. Os resultados dessa avaliação estão previstos para o início de 2021.  

Quanto à exatidão das informações fornecidas, a Comissão observa que se baseia em diferentes 

conjuntos de dados e informações. A Comissão ponderou introduzir taxas de registo em 2018. Uma 

vez que não se afiguravam como uma fonte promissora de recursos financeiros significativos, optou 

pelo Programa Concorrência, no âmbito do Programa do Mercado Único e no contexto do Quadro 

Financeiro Plurianual para 2021-2027. 

96. Está em curso na Comissão a avaliação de alguns aspetos selecionados do controlo das 

concentrações na UE, incluindo, entre outros, a eficácia dos limiares baseados no volume de negócios 

para a identificação das transações relevantes ao abrigo do Regulamento Concentrações da UE. 

 

97. A Comissão salienta que a qualidade, a pertinência e a celeridade das investigações são essenciais 

para a aplicação das regras da concorrência. As investigações devem ser céleres, mas devem também 

ser completas e respeitar cabalmente o direito de defesa. A Comissão procura constantemente tornar 

os procedimentos mais eficientes (por exemplo, a nova prática de cooperação), mas ao mesmo tempo 

as investigações estão a tornar-se mais complexas. Os tribunais da UE exigem que a Comissão 

observe normas muito estritas quanto à substância e ao procedimento.  

 

98. Tal como explicado de forma circunstanciada na sua resposta ao ponto 62, a Comissão está 

atualmente a proceder à análise de uma série de diferentes regulamentos, avisos e orientações. As 

avaliações são realizadas de acordo com os princípios do Programa Legislar Melhor da Comissão, 

tendo sido publicado um calendário das suas etapas processuais no sítio Web da DG COMP. Em 

2 de junho de 2020, lançou igualmente uma avaliação de impacto de um possível novo instrumento da 

concorrência, para responder a determinados riscos estruturais para a concorrência que possam exigir 

uma intervenção precoce
15. 

                                                      
15  Ver comunicado de imprensa emhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_977. 
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99. A metodologia de aplicação de coimas da Comissão visa essencialmente sancionar as infrações 

ocorridas e dissuadir futuras infrações. A Comissão já procedeu a uma análise de abordagens 

alternativas para avaliar os efeitos dissuasivos das políticas de controlo da aplicação no que respeita 

aos cartéis e às concentrações. 

Recomendação 2 – Aumentar a eficácia da aplicação das regras de concorrência 

A Comissão aceita parcialmente a recomendação 2, alínea a). 

A Comissão aceita estudar formas possíveis de otimizar os procedimentos no domínio das 

concentrações e a gestão dos casos, mas não pode antecipar o resultado da avaliação que tem em 

curso de determinados aspetos do controlo das concentrações na UE. A Comissão não aceita a 

segunda parte da recomendação, sobre a cobrança de taxas de registo de concentrações. 

A Comissão aceita a recomendação 2, alínea b). 

A Comissão prosseguirá as análises já iniciadas a uma série de regulamentos, orientações e avisos, em 

conformidade com as etapas indicadas no calendário referido na sua resposta aos pontos 62 e 98. 

Continuará também a identificar a necessidade de outras análises. 

A Comissão aceita a recomendação 2, alínea c). 

Recomendação 3 – Aproveitar melhor o potencial da Rede Europeia da Concorrência 

A Comissão aceita a recomendação 3  

Contudo, sublinha que um certo número de ANC ainda não têm poderes para definir prioridades entre 

os casos, uma vez que estão vinculadas pelo princípio da legalidade. Esses poderes ser-lhes-ão 

conferidos, no entanto, pela Diretiva (UE) 2019/1.  

A Comissão observa que, nos casos em que o mercado geográfico é nacional, não é certo que uma 

investigação realizada pela Comissão seja a solução mais eficiente. 

101. À semelhança de outras autoridades da concorrência, a Comissão também disponibiliza ao 

público informações, nomeadamente sobre decisões, multas, comunicações de objeções e início de 

processos, para além dos seus comunicados de imprensa, quase diários, sobre as medidas de execução 

mais importantes. Essa informação é importante, uma vez que as atividades e medidas de execução, 

incluindo as coimas, têm um efeito dissuasivo no comportamento dos agentes económicos. A 

DG Concorrência não estabelece metas quantitativas para a sua atividade de execução, uma vez que a 

aplicação das regras é, por definição, reativa a situações de mercado, não sendo possível programar 

números de processos ou decisões. 

Recomendação 4 – Melhorar a comunicação de informações sobre o desempenho  

A Comissão aceita parcialmente a recomendação 4, alínea a). 

A Comissão observa serem essenciais recursos adicionais para permitir avaliações ex post mais 

regulares das decisões de execução. Por conseguinte, a implementação da recomendação estará sujeita 

à disponibilidade de recursos suficientes. 

A Comissão não aceita a recomendação 4, alínea b).  

A Comissão observa que a OCDE realiza análises aprofundadas das leis e políticas de concorrência 

em diferentes jurisdições (incluindo a União Europeia) desde 1998. A OCDE está bem posicionada 

para realizar essas avaliações pelos pares também no futuro, pois é independente e possui os 

conhecimentos necessários. A Comissão não tem poderes para obrigar as ANC a participarem nessas 
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avaliações pelos pares. No entanto, regista que as ANC participam do trabalho do Grupo de Trabalho 

de Eficácia das Agências da ICN.  

 



Equipa de auditoria 

Alex Brenninkmeijer (Membro do TCE) 

Os relatórios especiais do TCE apresentam os resultados das suas auditorias às 
políticas e programas da UE ou a temas de gestão relacionados com domínios 
orçamentais específicos. O TCE seleciona e concebe estas tarefas de auditoria de 
forma a obter o máximo impacto, tendo em consideração os riscos relativos ao 
desempenho ou à conformidade, o nível de receita ou de despesa envolvido, a 
evolução futura e o interesse político e público. 

O presente relatório foi elaborado pela Câmara de Auditoria IV, presidida pelo 
Membro do TCE Alex Brenninkmeijer, competente nos domínios da regulamentação 
dos mercados e economia competitiva. A auditoria foi realizada sob a responsabilidade 
do Membro do TCE Alex Brenninkmeijer, com a colaboração de Raphael Debets, chefe 
de gabinete, Di Hai, assessora de gabinete e Marion Colonerus, responsável principal. 

Sven Kölling foi o responsável de tarefa. A equipa de auditoria foi constituída por 
Agnieszka Plebanowicz, Aleksandar Latinov e Giorgos Tsikkos. Richard Moore prestou 
assistência linguística. 



 

 

Cronologia 
Acontecimento Data 

Adoção do Plano Global de Auditoria (PGA) / Início da 
auditoria 24.4.2018 

Envio oficial do projeto de relatório à Comissão (ou 
outra entidade auditada) 17.6.2020 

Adoção do relatório final após o procedimento 
contraditório 6.10.2020 

Receção das respostas oficiais da Comissão (ou de 
outra entidade auditada) em todas as línguas 26.10.2020 
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Nos seus processos anti-trust, a Comissão garante a aplicação das regras de concorrência da UE, juntamente 
com as autoridades nacionais da concorrência (ANC). É igualmente responsável pela apreciação das 
concentrações de empresas que sejam significativas para o mercado interno da União. 

Na presente auditoria, o Tribunal examinou a eficácia com que a Comissão detetou e deu resposta às 
infrações às regras de concorrência da UE em matéria de concentrações e anti-trust, bem como a sua 
cooperação com as ANC. Analisou igualmente a forma como a Comissão avaliou o seu próprio desempenho 
e comunicou informações a esse respeito. 

O Tribunal constatou que as decisões da Comissão deram resposta às questões em matéria de concorrência, 
mas, devido aos reduzidos recursos, havia poucas capacidades de controlo dos mercados e de deteção de 
casos anti-trust por iniciativa própria. O número crescente de dados a tratar e a emergência dos mercados 
digitais tornaram as investigações complexas e não foi ainda dada resposta a todos os desafios. A 
cooperação com as ANC foi boa, mas alguns aspetos poderiam beneficiar de melhor coordenação. Além 
disso, é necessário melhorar a forma como a Comissão avalia o desempenho das suas atividades e 
comunica essas informações. 

O Tribunal formula recomendações que visam ajudar a Comissão a reforçar a sua capacidade de detetar e 
dar resposta às infrações às regras da concorrência, cooperar mais estreitamente com as ANC e melhorar a 
comunicação de informações sobre o desempenho. 

Relatório Especial do TCE apresentado nos termos do artigo 287º, nº 4, segundo parágrafo, do TFUE. 
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