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O número 48 da Revista de Concorrência & Regulação abre com a
primeira parte de um trabalho de
Margarida Rosado da Fonseca que visa
analisar o passado, presente e futuro
do mecanismo português de análise
dos investimentos diretos estrangeiros. A segunda parte será publicada
num número subsequente da Revista.
Esta discussão chega no momento
certo, em que se prepara uma revisão
do enquadramento jurídico nacional,
sob impulso europeu, suscitando-se
importantes questões de natureza político-jurídica. A autora contribui assim
para uma reflexão de jure condendo de
grande impacto prático para o futuro
de Portugal, e com um impacto mais
amplo a nível da UE.
Octávio de Jesus Gonçalves apresenta e discute o regime das parcerias
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Issue 48 of Revista de Concorrência &
Regulação opens with the first part of
a work by Margarida Rosado da Fonseca and is aimed at analyzing the past,
present and future of the Portuguese
regime on the screening of direct foreign investment. The second part will
be published in an upcoming issue of the
Journal. This discussion is taking place
at the right time, when an amendment
of the national legal framework is being
prepared, required by the European
Union, raising important issues of a
political and legal nature. The author
thus fosters a de jure condendo debate
of great practical importance for the
future of Portugal, and with broader
EU implications.
Octávio de Jesus Gonçalves presents and discusses the regime of
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público-privadas em Moçambique,
acompanhado de uma abordagem
de direito comparado. Num trabalho
que realça a necessidade de adaptação
do processo legiferante à realidade
local, o autor realça algumas fragilidades da aplicação prática da lei a
estas parcerias, que podem importar
prejuízos para o Estado e um desrespeito do espírito da lei.
Simone Maciel Cuiabano, João
Carlos Nicolini de Moraes e Lucas
Pinha discutem um dos tipos de
métodos econométricos que podem
ser usados para definir mercados relevantes, as técnicas de séries temporais.
Recorrendo à experiência brasileira,
os autores criticam as abordagens de
delineação de mercados excessivamente dependentes deste método,
defendendo a importância de se continuarem a utilizar outras abordagens,
tais como o monopolista hipotético e
metodologias de simulação.
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public-private partnerships in Mozambique, together with a comparative law
approach. In a work that stresses the
need to adapt the legislative-making
process to the local reality, the author
highlights some fragilities in the practical application of the law to these partnerships, which may lead to important
damage to the State and to disrespecting
the spirit of the law.
Simone Maciel Cuiabano, João Carlos Nicolini de Moraes and Lucas Pinha
discuss one of the types of econometric
methods which may be used to define
relevant markets, specifically time series
techniques. Resorting to the Brazilian
experience, the authors criticize market delineation approaches which are
excessively dependent on this method,
arguing in favour of the importance of
continuing to use other approaches, such
as the hypothetic monopolist and simulation methodologies.
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