
CALL FOR PAPERS 

 

A C&R - Revista Concorrência e Regulação encontra-se a receber contributos – artigos 

de doutrina ou breves, estudos ou comentários de jurisprudência - para integrarem o 

Dossier Temático “Controlo de Operações de Concentração” do n.º duplo 46-47. 

Sem prejuízo de temas gerais, materiais ou procedimentais, afetos ao regime de 

controlo de operações de concentração, pretende-se que este Dossier Temático incida 

sobre os tópicos mais atuais neste domínio, designadamente, sobre:  

• A nova “abordagem” da Comissão Europeia ao artigo 22.º do Regulamento n.º 

139/2004; 

• Killer acquisitions; 

• Concentrações e Inovação, em particular nos sectores digital e pharma; 

• Controlo de Concentrações e a “nova” Comunicação da Comissão sobre 

Definição de Mercado Relevante;  

• Controlo de Concentrações e Concessões; 

• Prazo de Prescrição em Operações Não-Notificadas; 

• O critério da quota de mercado: garantia de uma “malha mais apertada” vs. 

insegurança jurídica; 

• Joint-Ventures: uma concentração “à parte”?; 

• “Qualidade” como novo fator de avaliação do impacto de uma operação de 

concentração; 

• Compromissos em mercados sujeitos a regulação sectorial; 

• “Criação de Entraves Significativos à Concorrência”: Balanço de uma quase 

década do novo teste;  

• Common Ownership; 

• Considerações Ambientais e/ou Sociais como fatores a tomar em conta na 

avaliação de uma operação de concentração. 

 

O prazo limite para submissão é 26 de setembro de 2021 

Todos os textos a publicar na C&R são da responsabilidade exclusiva dos seus Autores. 

A publicação dos textos não significa a concordância da C&R com as posições neles 

expressas. 

Os textos a publicar devem ser inéditos e podem ser apresentados em língua 

portuguesa, espanhola, francesa ou inglesa. Os textos são publicados no idioma em 

que foram redigidos. 

Em casos excecionais, poderão ser aceites textos não inéditos, devendo o Autor indicar 

onde foram publicados anteriormente. Se aceite, o texto será publicado no idioma em 

que, originalmente, foi redigido, devendo – se aplicável – o Autor assegurar a respetiva 

tradução para um dos 4 idiomas acima referidos. 

Os textos a submeter deverão cumprir escrupulosamente com as normas redatoriais da 

Revista publicadas em 

http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Revista_CR/Paginas/RevistaC

R-Normas-Formais-Estilo.aspx  

http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Revista_CR/Paginas/RevistaCR-Normas-Formais-Estilo.aspx
http://www.concorrencia.pt/vPT/Estudos_e_Publicacoes/Revista_CR/Paginas/RevistaCR-Normas-Formais-Estilo.aspx


Os trabalhos devem ser remetidos em formato digital para o endereço eletrónico 

revista@concorrencia.pt. 

 

Sobre a C&R – Revista de Concorrência e Regulação 

A C&R - Revista Concorrência e Regulação é uma publicação trimestral que visa 

promover a reflexão e inovação do estudo de matérias relacionadas com o direito da 

concorrência, incluindo no que respeita à sua interação com a regulação económica e 

financeira, conjugando a análise e investigação de índole científica com a dimensão da 

experiência prática da aplicação das regras de concorrência.  

 

A C&R - Revista Concorrência e Regulação constitui um fórum de divulgação da política 

de concorrência aberto à colaboração ativa de todas as entidades de alguma forma 

envolvidas – a título individual ou institucional – na elaboração científica e na análise de 

problemas de direito e política da concorrência, fornecendo a académicos e profissionais 

um instrumento de trabalho de referência. 

 

  

 

 


