Resultados 2021
Defesa da Concorrência
Em 2021, a AdC aplicou coimas no valor de mais de €138 milhões de euros em nove decisões
condenatórias e emitiu seis notas de ilicitude, relativas a hub-and-spoke, cartéis e gun-jumping, em
sectores como a saúde, telecomunicações, grande distribuição e ambiente.
Investigação e sanção de práticas anticoncorrenciais
•

•

9 decisões de condenação:
o

Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan Retail Portugal, ITMP Alimentar (insígnia
Intermarché), Super Bock e 2 pessoas singulares com €92,9 milhões por hub-and-spoke.

o

Bimbo Donuts Portugal, Modelo Continente, Pingo Doce e Auchan Retail Portugal com
€24,7 milhões por hub-and-spoke.

o

Auchan, Cooplecnorte (insígnia E. Leclerc), ITMP Alimentar (insígnia Intermarché), Modelo
Continente, Pingo Doce, uma distribuidora de vinhos e outras bebidas alcoólicas e 2
pessoas singulares com €17,2 milhões por hub-and-spoke.

o

Associação Nacional de Topógrafos (ANT) sancionada com €50.000 por restringir a
concorrência no mercado dos serviços de levantamento topográfico, fixando preços
para estes serviços.

o

Natus Medical Incorporated multada com €100.000 por restringir a concorrência na
distribuição de dispositivos médicos essenciais no mercado português.

o

Blueotter e EGEO e 6 pessoas singulares sancionados com uma multa de €2,9 milhões
pela implementação de um acordo de não concorrência no mercado da prestação de
serviços aos sistemas de gestão de resíduos em Portugal.

o

Em 2021, foram emitidas 3 decisões sancionatórias por gun-jumping, levando a multas
totais de €395.000 impostas à Fidelidade - Sociedade Gestora de Organismos de
Investimento Coletivo, SFI Group Gestión de Participaciones Minoritarias e AOC Health
GmbH.

6 notas de ilicitude:
o

Na saúde, cinco hospitais privados e a sua associação comercial por acordo
anticoncorrencial.

o

Nos serviços de segurança e vigilância, sete empresas participaram em cartel em
concursos públicos.

o

No mercado laboral, pela primeira vez, por um acordo de não-contratação de
trabalhadores, neste caso, envolvendo a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e 31
sociedades desportivas.
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o

Na grande distribuição, quatro cadeias de supermercados e um fornecedor de
produtos alimentares, domésticos e de higiene pessoal por hub-and-spoke.

o

Em telecomunicações, quatro empresas por acordo restritivo da concorrência

o

Na saúde, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por gun-jumping.

•

557 denúncias recebidas e analisadas.

•

5 diligências de busca e apreensão a 10 instalações e 20 entidades.

•

Nova plataforma de tramitação eletrónica de processos de contraordenação (STEP).

Controlo de operações de concentração

• 59 decisões finais.
• 3 decisões de condenação por gun-jumping ou operações de concentração não notificadas à AdC
• 4 investigações a eventual gun-jumping.
• 18 processos de avaliação prévia.
• Novos formulários de notificação de operações de concentração.

Promoção da concorrência
Estudos e acompanhamento de mercados
Mais de 35 estudos, recomendações e pareceres num vasto conjunto de setores, entre os quais:
•

Melhores práticas na adjudicação de contratos de serviços de transporte público.

•

Inquérito setorial e acompanhamento das recomendações para o sector FinTech.

•

Comentários ao projeto de Código Bancário.

•

Relatório sobre a concorrência na prestação de cuidados de hemodiálise em Portugal.

•

Princípios de concorrência para a implementação da estratégia de recuperação económica.

•

Comentários da AdC ao Projeto de Lei sobre a criação da possibilidade de estabelecer margens
máximas de comercialização para combustíveis simples e GPL em garrafas.

•

Relatório e guia de boas práticas sobre acordos anticoncorrenciais nos mercados de trabalho.

•

Consulta ao mercado sobre Ecossistemas digitais, Big Data e algoritmos.

•

Comentários às alterações à lei da concorrência e proposta de lei de transposição da Diretiva ECN+

Estratégia da AdC para a contratação pública e mercados laborais
•

A campanha de Combate ao Conluio na Contratação Pública visa sensibilizar para os sinais
de conluio nos concursos públicos e promover uma adjudicação mais favorável à concorrência
e já atingiu mais de 3200 participantes desde 2016, concentrando-se em sectores com grandes
volumes de concursos públicos e em alguns municípios (Lisboa, Porto, Funchal, Ponta Delgada).
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•

Lançamento de iniciativa de divulgação do Guia da AdC de Boas Práticas para a Prevenção de
Acordos Anticoncorrenciais nos Mercados de Trabalho.

Comunicação e Divulgação
•

Lançamento da nova identidade visual e website da AdC (outubro 2021)

•

O Prémio AdC Política de Concorrência, dedicado em 2021 à investigação académica em Direito
da Concorrência, foi atribuído ao artigo “Shifting the Digital Paradigm: Towards a Sui Generis
Competition Policy”, de Oles Andriychuk.

•

Webinar aberto e série de podcasts CompCast - Competition Talks on competition law and
economics (em 2021: Patrick Rey, Christos Genakos, William E. Kovacic, Tommaso Valletti, Oles
Andriychuk, Alison Jones, Giorgio Monti).

•

Notícias AdC: newsletter mensal em português e em inglês.

Atividade internacional
•

Dia Europeu da Concorrência 2021 organizado pela AdC, no contexto da Presidência Portuguesa
do Conselho da UE, em Lisboa, em junho de 2021.

•

2021 ICN Cartel Workshop (Lisboa, 17-19 novembro 2021).

•

Autoridades da Concorrência portuguesas e espanholas realizaram diligências de busca e
apreensão em empresas que prestam serviços de informação comercial e financeira sobre
empresas por eventuais comportamentos anticoncorrenciais em Portugal e Espanha (junho de
2021).

•

7.º Encontro da Rede Lusófona de Concorrência (setembro de 2021), com participação de 8
países (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, e
Timor Leste).

•

Organização do Fórum Ibero-Americano de Concorrência (setembro de 2021), juntamente com a
CNMC espanhola, à margem do Fórum de Concorrência da América Latina e Caraíbas da OCDE-BID.

•

1.º Encontro bilateral com a UOKiK (Autoridade da Concorrência Polaca) (outubro de 2021).

•

A Presidente da AdC foi reeleita membro permanente do Steering Group da Rede
Internacional de Concorrência (ICN), e membro do Competition Bureau da OCDE.

Distinções
•

Nomeada pela GCR para o top 20 das melhores autoridades de concorrência a nível mundial.

•

Nomeada nos GCR Awards 2021 na categoria “Enforcement action of the year” pelas
sanções de hub-and-spoke.

•

Nomeada pela Concurrences pelo Relatório sobre fidelização nos serviços de
telecomunicações, nos 2021 Antitrust Writing Awards.
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