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1 INTRODUÇÃO 

1. Nos termos do n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio (Lei da Concorrência), o 

processo é público. 

2. Contudo, no exercício dos seus poderes sancionatórios, a Autoridade da Concorrência (AdC 

ou Autoridade) acautela o interesse das empresas, associações de empresas e outras 

entidades na não divulgação dos seus segredos de negócio1. No exercício dos seus poderes 

de supervisão em sede de controlo de concentrações, a AdC pode considerar confidencial a 

informação (i) cujo conhecimento por interessados ou terceiros cause prejuízo sério ao 

titular, cabendo a este a demonstração de tal prejuízo; (ii) que não releve para a conclusão 

do procedimento; ou (iii) cuja confidencialidade se justifique por motivos de interesse 

público2. 

3. Tal informação pode ser obtida através de pedidos de elementos (informações e 

documentos) que a AdC pode dirigir a empresas, a associações de empresas e a quaisquer 

outras entidades públicas ou privadas3. 

4. A AdC pode igualmente realizar outros tipos de diligências de investigação, nomeadamente 

interrogatórios, inquirições, diligências de busca e apreensão e inspeções e auditorias, que 

se traduzam na recolha de informação e/ou documentos que incorporem tal informação4.  

5. Acresce que as empresas, associações de empresas ou outras entidades podem prestar, de 

forma voluntária, informação à AdC no contexto de procedimentos de regulamentação, 

supervisão e sancionatórios5. 

6. A colaboração das empresas e associações de empresas, titulares da informação relevante, 

na construção de um regime de proteção de confidencialidades é fundamental, na medida 

em que o cumprimento dessa colaboração visa também proteger os seus próprios 

interesses.  

7. O presente documento tem por finalidade fornecer orientações relativamente ao que se 

considera informação confidencial e ao procedimento a seguir na submissão à AdC de 

pedidos de proteção de confidencialidades.  

8. Tais orientações refletem não só a prática que tem vindo a ser adotada pela Autoridade, 

mas também a posição dos tribunais nacionais quanto a estas matérias, sendo igualmente 

acolhidos os critérios de interpretação e aplicação do direito da concorrência da União 

                                                           
1 Cf. artigo 30.º, n.º 1 da Lei da Concorrência. 
2 Cf. artigo 43.º, n.º 4 e n.º 5 da Lei da Concorrência. 
3 Cf. artigos 15.º, 43.º, 59.º e 61.º, n.º 5 da Lei Concorrência. 
4 Cf. artigos 18.º a 21.º, 43.º, 59.º, 63.º e 64.º da Lei da Concorrência. 
5 Cf., exemplificativamente, artigo 15.º, n.º 3 e artigo 43.º, n.º 3 da Lei da Concorrência. 
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Europeia (União ou UE), tal como desenvolvidos pela Comissão Europeia (Comissão) e pelos 

tribunais da União, com as devidas adaptações. 

2 INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL E NÃO CONFIDENCIAL 

9. A AdC acautelará a confidencialidade de informação que consubstancie segredo de negócio. 

10. Neste sentido, enquanto permanecer à guarda da AdC, a informação em causa não ficará, 

em princípio, disponível para consulta por terceiros interessados, ao abrigo dos direitos de 

acesso ao processo6 ou à informação administrativa7.  

11. A proteção conferida pela AdC à informação considerada confidencial por motivo de 

segredo de negócio não é absoluta, na medida em que o acesso condicionado a tal 

informação pode ser concedido a advogado ou assessor económico externo da visada, 

estritamente para efeitos do exercício dos seus direitos de defesa8 ou, por decisão judicial, 

a potenciais vítimas de práticas restritivas da concorrência, para efeitos do exercício do seu 

direito de indemnização9. Ao abrigo do princípio da administração aberta, um terceiro pode 

ainda, verificados determinados requisitos, ter direito de acesso a documentos 

administrativos que contenham segredos de negócio10. 

2.1 Segredo de negócio 

12. Constituem segredos de negócio as informações respeitantes às atividades comerciais ou 

industriais de uma empresa desde que tais informações: (i) sejam secretas, no sentido de 

não serem geralmente conhecidas ou facilmente acessíveis, na sua globalidade ou na 

configuração e ligação exactas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos círculos 

que lidam normalmente com o tipo de informações em questão; (ii) tenham valor comercial 

pelo facto de serem secretas; e (iii) tenham sido objecto de diligências consideráveis, 

atendendo às circunstâncias, por parte da pessoa que detém legalmente o controlo das 

informações, no sentido de as manter secretas11.  

13. Por conseguinte, o facto de determinada informação ser comercialmente sensível não 

significa que constitua necessariamente segredo de negócio, na aceção da lei.  

                                                           
6 Cf. artigo 33.º, n.º 3 da Lei da Concorrência. 
7 Nos termos do artigo 48.º da Lei da Concorrência ou do regime de acesso à informação administrativa, 
aprovado pela Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto (RAIA).  
8 Cf. artigo 31.º, n.º 3 da Lei da Concorrência. 

9 Cf. artigo 5.º, n.º 4 e 5 da 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. 1-19. 
10 Por força do artigo 6.º , n.º 6 do RAIA “se demonstrar fundamentadamente ser titular de um interesse 
direto, pessoal, legítimo e constitucionalmente protegido suficientemente relevante após ponderação, 
no quadro do princípio da proporcionalidade, de todos os direitos fundamentais em presença e do 
princípio da administração aberta, que justifique o acesso à informação.”  
11 Cf. artigo 318.º do Código de Propriedade Industrial. 
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2.2 Outra informação sensível 

14. A AdC pode excecionalmente aceitar pedidos de confidencialidade relativos a informação 

que não consubstancie um segredo de negócio nos termos da lei mas que (i) seja apenas 

conhecida por um número restrito de pessoas; e (ii) cuja divulgação pública ou transmissão 

a pessoas diferentes daquela que a forneceu ou que dela tenha conhecimento, possa causar 

um prejuízo sério ao respetivo titular ou a terceiros; (iii) na condição de que os interesses 

lesados pela divulgação sejam objetivamente dignos de proteção12.  

15. Em função das circunstâncias específicas de cada caso, poderá tratar-se, por exemplo, de 

informações fornecidas por terceiros sobre empresas, que permitam exercer uma pressão 

considerável a nível económico ou comercial sobre os seus concorrentes ou sobre os seus 

parceiros comerciais, clientes ou fornecedores. A própria identidade das empresas (por 

exemplo, da denunciante) pode ser protegida ao abrigo deste tipo de fundamentação, na 

medida em que a sua divulgação é suscetível de expor os autores ao risco de retaliações ou 

represálias13. 

2.3 Informação não confidencial 

16. A informação que não constitua segredo de negócio ou que não possua carácter sensível 

nos termos referidos na secção 2.2 será considerada não confidencial. 

17. Assim, existe informação que pela sua natureza, antiguidade e/ou disponibilidade não 

poderá ser considerada confidencial, uma vez que a sua divulgação não é suscetível de 

causar danos relevantes ao respetivo titular.  

18. Adicionalmente, as informações podem perder a sua sensibilidade com a passagem do 

tempo. Por exemplo, informações relativas a vendas ou quotas de mercado perdem 

geralmente a sua sensibilidade comercial após 5 anos e, como tal, podem não ser 

consideradas confidenciais. 

19. As informações perdem igualmente o seu caráter confidencial se, por exemplo: 

i. Estiverem disponíveis contra pagamento, através de serviços de informação 

especializados ou bases de dados; 

ii. Estiverem disponíveis em círculos especializados, perdendo a confidencialidade 

entre os intervenientes no respetivo círculo; 

iii. Puderem ser inferidas a partir das informações disponíveis ao público.  

                                                           
12 Cf. Comunicação da Comissão Europeia relativa às regras do acesso ao processo nos casos de aplicação 
dos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE, artigos 53.º, 54.º e 57.º do Acordo EEA e do Regulamento (CE) n.º 
139/2004 do Conselho, JO C 325, 22 de dezembro de 2005, alterada pela Comunicação da Comissão 
Europeia de 5 de agosto de 2015, JO C 256, ponto 18 (Comunicação da Comissão sobre o acesso ao 
processo) e o Acórdão do Tribunal Geral, de 18 de setembro de 1996, Proc. T- 353/94, Postbank NV c. 
Comissão, Col 1996, P. II-921, ponto 87. 
13 Cf. Comunicação da Comissão sobre acesso ao processo, pontos 19 e 43.  



 
 
 
 
 

6 
 

3 PROCEDIMENTO PARA SUBMISSÃO DE PEDIDOS DE PROTEÇÃO 

DE CONFIDENCIALIDADES 

20. Na submissão à AdC de pedidos de proteção de confidencialidades, voluntariamente ou em 

resposta a diligências de investigação da Autoridade, as empresas, associações de empresas 

e outras entidades devem14: 

i. Identificar a informação classificada como confidencial;  

ii. Fundamentar qualquer classificação de confidencialidade nos termos da secção 2; 

iii. Apresentar uma versão não confidencial do documento em que se insere a 

informação confidencial, expurgada da mesma; 

iv. Fornecer um resumo ou descrição concisa de cada informação suprimida por razões 

de confidencialidade. 

21. Para o cumprimento do dever de fundamentação da classificação de informação como 

confidencial, a versão não confidencial do documento deverá ser apta a permitir apreender 

o teor da informação suprimida. Para tanto, sempre que necessário, as empresas, 

associações de empresas e outras entidades, devem incluir na referida versão não 

confidencial um resumo ou descrição concisa das partes suprimidas por razões de 

confidencialidade15. 

22. A não identificação das informações confidenciais, a falta ou insuficiente fundamentação da 

confidencialidade ou a não apresentação de uma versão não confidencial dos documentos 

em que estejam contidas tais informações, expurgada das mesmas, determina que a AdC 

assuma automaticamente que as informações em seu poder não são confidenciais16.  

23. Caso a AdC discorde da fundamentação apresentada para classificação da informação como 

segredo de negócio, pode decidir que a informação seja considerada não confidencial, 

informando previamente desse facto o titular da informação17.  

24. O facto de a AdC não se opor a um pedido de tratamento confidencial numa primeira fase 

não a impede de, numa fase ulterior do processo, rever essa classificação quando tal se 

justifique, ouvindo previamente o respetivo titular.  

25. O pedido de tratamento confidencial deve ser apresentado pelo titular da informação em 

causa . Nos casos em que a informação em causa não é apresentada pelo respetivo titular 

                                                           
14 Cf. artigo 15.º, n.º 1, alínea c), artigo 15.º, n.º 2 e artigo 30.º, n.os 2 e 3 todos da Lei da Concorrência, no 
caso dos processos de contraordenação. Cf. também artigo 43.º, n.º 2, alínea c), ex vi artigo 61.º, n.º 5 
todos da Lei da Concorrência, no caso dos processos de supervisão. 
15 Cf. sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (1.º Juízo), de 25 de outubro de 2016, 
Banco Santander Totta, S.A. e outros c. Autoridade da Concorrência, processo n.º 195/16.1YUSTR. 
16 Cf. artigo 30.º, n.º 4 da Lei da Concorrência. 
17 Cf. Artigo 30.º, n.º 5 da Lei da Concorrência. 
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ou acompanhada de pronúncia deste quanto à confidencialidade, a Autoridade promoverá, 

sempre que se justifique18, tal pronúncia para efeitos de identificação de confidencialidades. 

3.1 Identificação fundamentada das confidencialidades 

26. Os pedidos de proteção de confidencialidades submetidos à AdC devem identificar, em 

concreto e de forma clara e rigorosa, as informações que são consideradas confidenciais e 

os motivos que justificam essa qualificação.  

27. Caso as empresas, associações de empresas e outras entidades considerem confidenciais 

determinadas informações por constituírem segredos de negócio, a fundamentação por elas 

apresentada deve demonstrar o preenchimento dos requisitos respetivos previstos na lei, 

tal como acima identificados, incluindo a justificação (i) da natureza secreta da informação; 

(ii) do valor económico decorrente da sua natureza secreta; e (iii) das diligências efetuadas 

pelo titular no sentido de a manter secreta. Caso se trate de informação considerada 

sensível por outros motivos, a fundamentação apresentada pelas empresas, associações de 

empresas e outras entidades deve indicar, para cada informação que pretende ver 

classificada como confidencial, (i) qual o interesse digno de proteção e (ii) de que forma a 

divulgação dessas informações lesaria seriamente a empresa ou terceiros. 

28. Por regra, não são admissíveis pedidos de tratamento confidencial da integralidade ou de 

secções inteiras de documentos, mas apenas de informações específicas contidas em 

documentos individualmente identificados.  

29. Os pedidos de proteção de confidencialidades submetidos à AdC poderão ser identificados 

mediante a elaboração de uma tabela como a apresentada infra. 

                                                           
18 Sempre que para a AdC for manifesto o potencial caráter de segredo de negócio da informação. 
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Tabela 1: Identificação e fundamentação de pedidos de proteção de confidencialidades 

IDENTIFICAÇÃO CONFIDENCIALIDADE FUNDAMENTAÇÃO  

VERSÃO NÃO 
CONFIDENCIAL / 

SUGESTÃO DE 
RESUMO  

Identificação da 
informação confidencial 
por referência, por 
exemplo: 

 Fls. do processo 
(documento em papel) 

 N.º identificativo 
(documento em 
formato eletrónico) 

 N.º de página, ponto, 
parágrafo ou anexo da 
versão confidencial 
original  

 Pedido de 
confidencialidade 1, 2, 
etc., conforme 
assinalado na versão 
não confidencial 
submetida 

Indicação se o documento 
é: 

 Parcialmente 
Confidencial 

 

 Confidencial 

Para cada informação 
considerada 
confidencial:  

 Tratando-se de segredo 
de negócio: 
(i) fundamentação da 
natureza secreta da 
informação; (ii) 
fundamentação do 
valor económico 
decorrente da sua 
natureza secreta; e 
(iii) descrição das 
diligências efetuadas 
pelo titular no sentido 
de a manter secreta  

Tratando-se de outra 
informação sensível 
nos termos da secção 
2.2: (i) identificação do 
interesse digno de 
proteção; e (ii) da 
forma como a 
divulgação dessas 
informações lesaria 
seriamente a empresa 
ou terceiros. 

 Identificação da 
versão não 
confidencial 
submetida 

 

 Caso a versão não 
confidencial do 
documento ou a 
fundamentação não 
permita inteligir o 
teor da informação 
confidencial 
suprimida, 
apresentação de 
sugestão de 
respetivo resumo 

 

 

30. A tabela seguinte inclui exemplos de preenchimento para documentos cuja fundamentação 

e versão não confidencial não permite apreender o seu teor e/ou para documentos 

totalmente confidenciais. 

Exemplo 1: Lista de pedidos de proteção de confidencialidades com fundamentação e 
sugestão de resumo 

IDENTIFICAÇÃO CONFIDENCIALIDADE FUNDAMENTAÇÃO  

VERSÃO NÃO 
CONFIDENCIAL / 

SUGESTÃO DE 
RESUMO 

Pág. 13 da resposta ao 
pedido de elementos de 
XX/XX/XXXX, §23  

Parcialmente 
Confidencial 

Informação de créditos: 
informação 
comercialmente 
sensível. 

Informação conhecida 
apenas por um número 
restrito de pessoas. A 
divulgação desta 

Identificação dos 
créditos em mora ou 
incobráveis para 
instrução de pedido 
de recuperação de 
IVA junto da 
Autoridade 
Tributária. 
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IDENTIFICAÇÃO CONFIDENCIALIDADE FUNDAMENTAÇÃO  

VERSÃO NÃO 
CONFIDENCIAL / 

SUGESTÃO DE 
RESUMO 

informação lesaria a 
empresa, na medida em 
que permitiria conhecer 
uma situação financeira 
suscetível de afetar a 
sua reputação no 
mercado. 

Fls. 15-20 do PRC 
XX/2016 

Confidencial 

Estratégia de 
lançamento no 
mercado de novo 
produto ou serviço: 
segredo de negócio e 
informação 
comercialmente 
sensível. 

Informação conhecida 
apenas por um número 
restrito de pessoas 
autorizadas pela 
administração da 
empresa, com valor 
comercial significativo e 
objeto de diligências, 
designadamente […], 
no sentido de impedir a 
sua divulgação antes do 
lançamento do produto 
ou serviço no mercado. 

Estratégia de 
lançamento no 
mercado de novo 
produto ou serviço. 

Doc. N.º 123 Confidencial 

Contratos de prestação 
de serviços: informação 
comercialmente 
sensível. 

A divulgação desta 
informação lesaria a 
empresa, na medida em 
que permitiria a 
concorrentes ter acesso 
a dados de produção e 
preços suscetíveis de 
causar desvantagem 
competitiva ao titular 
da informação. 

Contratos de 
prestação de 
serviços diretamente 
relacionados com o 
processo produtivo. 

 

Pedido de 
Confidencialidade 1 

Parcialmente 
Confidencial 

Estratégia de 
investimento em 
mercados estrangeiros 
para os próximos 2 
anos: segredo de 
negócio.  

A divulgação desta 
informação lesaria a 
empresa, na medida em 

Estratégia de 
investimento em 
mercados 
estrangeiros para os 
próximos 2 anos. 
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IDENTIFICAÇÃO CONFIDENCIALIDADE FUNDAMENTAÇÃO  

VERSÃO NÃO 
CONFIDENCIAL / 

SUGESTÃO DE 
RESUMO 

que permitiria conhecer 
detalhadamente o seu 
plano de investimento 
previamente à sua 
implementação. 

Esta informação é 
apenas conhecida por 
um número restrito de 
pessoas dentro da 
própria empresa. 

 

31. A fundamentação das confidencialidades e, se aplicável, os respetivos resumos ou 

descrições concisas serão divulgados no âmbito do acesso ao processo. É por isso necessário 

que a empresa, associação de empresas ou outra entidade se certifique de que a tabela 

apresentada não inclui informações confidenciais, bem como que verifique cuidadosamente 

se as propriedades dos respetivos documentos eletrónicos não incluem quaisquer 

informações confidenciais. 

3.2 Apresentação de versão não confidencial 

32. A apresentação de pedidos de proteção de confidencialidades pressupõe a submissão de 

versões não confidenciais dos documentos (e, se aplicável, os respetivos resumos ou 

descrições concisas) onde se inserem tais informações, expurgadas destas últimas, que 

serão disponibilizadas no âmbito do acesso ao processo. 

33. Caso o tratamento da informação não seja idêntico para todos sujeitos processuais e/ou 

terceiros, devem ser apresentadas versões não confidenciais para cada destinatário (tantas 

quantos os tipos de destinatário). 

34. Qualquer versão não confidencial de um documento deve ter a mesma estrutura que a 

versão original. 

35. Na versão não confidencial do documento, a substituição da informação confidencial 

expurgada deverá ser realizada com recurso a uma ou várias das seguintes expressões: 

i.  «[CONFIDENCIAL - SEGREDO DE NEGÓCIO]»; 

ii. «[CONFIDENCIAL – XXX]», devendo o “XXX” identificar o tipo de 

segredo/informação sensível a proteger; 

iii. «[PEDIDO DE CONFIDENCIALIDADE X]», correspondendo o “X” ao número do pedido 

de confidencialidade, tal com identificado na Tabela 1 supra. 

36. Para além da utilização das expressões identificadas no §35 e caso não seja utilizada uma 

tabela como a Tabela 1 supra, as mesmas devem ser acompanhadas de uma descrição clara 
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e precisa da informação suprimida, que permita intuir o seu teor, conforme 

exemplificativamente demonstrado de imediato: 

Exemplo 2: Inclusão de descrição da informação suprimida 

 

37. No que diz respeito aos dados numéricos, como quotas de mercado ou volumes de negócio, 

devem ser indicados intervalos de variação, não devendo ser eliminados os títulos de 

quadros/gráficos ou colunas de quadros e legendas de gráficos. 

38. Em regra, as percentagens de quotas de mercado devem ser indicadas com um intervalo de 

variação não superior a 10 pontos percentuais, exceto quando as quotas de mercado são 

inferiores a 10%, correspondendo neste caso os intervalos de variação a 5 pontos 

percentuais (cf. Exemplo 3). Os volumes de negócios (quando não são públicos) devem ser 

indicados com intervalos que permitam caracterizar o mercado do bem ou serviço em causa 

e a posição da empresa nesse mesmo mercado (cf. Exemplo 4).  

Exemplo 3: Intervalos para informação de quotas de mercado 

 

Exemplo 4: Intervalos para informação de volumes de negócios 
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4 BOAS PRÁTICAS NA SUBMISÃO DE PEDIDOS DE PROTEÇÃO DE 

CONFIDENCIALIDADES 

 Não identificar como confidencial informação pública, disponível contra pagamento através 
de serviços de informação especializados, com determinada antiguidade e/ou divulgada em 
círculos especializados 

 Não apresentar pedidos genéricos de proteção de confidencialidades 

 Não invocar confidencialidade para a integralidade de documentos ou secções inteiras dos 
mesmos 

 Identificar e fundamentar detalhadamente cada pedido de proteção de confidencialidades 

 Submeter versões não confidenciais e/ou fundamentações que permitam apreender o teor 
do documento ou, em alternativa, incluir resumo ou descrição concisa das partes suprimidas 

Apresentar a versão não confidencial na mesma forma e estrutura que o documento original 

 Substituir a informação numérica confidencial suprimida por intervalos de variação na versão 
não confidencial 

 Manter os títulos de quadros/gráficos ou colunas de quadros e legendas de gráficos na versão 
não confidencial  


