
 

 

 
AVISO 

 
 
1. Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 47.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de 
maio, torna-se público que a Autoridade da Concorrência recebeu, em 15-07-2021, uma 
notificação de uma operação de concentração de empresas, apresentada ao abrigo do 
disposto no artigo 37.º do referido diploma. 
 
2. A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela JCDecaux Portugal 
Mobiliário Urbano, Lda. (“JCDecaux”), do controlo sobre o Footprint Adicional Resultante da 
do Contrato de Lisboa. 
 
As atividades das empresas envolvidas são as seguintes: 
 

 JCDecaux – integra o Grupo JCDecaux, o qual desenvolve a atividade de publicidade 
exterior. Em Portugal, opera através de várias subsidiárias, incluindo a JCDecaux, a 
JCDecaux Airport Portugal, S.A., a Red Portuguesa, Publicidade Exterior, S.A., a Red 
Litoral, Publicidade Exterior, Lda., e a Purbe, Publicidade Urbana e Gestão, Lda. 
 

 Footprint Adicional Resultante do Contrato de Lisboa – corresponde ao incremento 
no footprint de exploração de publicidade exterior da JCDecaux em resultado da 
adjudicação, a esta empresa, em 14 de junho de 2018, através da Deliberação da 
Câmara Municipal de Lisboa n.º 348/CM/2018, do direito de uso exclusivo do domínio 
público municipal para instalação de mobiliário urbano e do direito de operar displays 
publicitários a serem integrados em alguns destes equipamentos para exploração de 
publicidade exterior. 

 
4. Quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa devem identificar o 
interessado e indicar o respetivo endereço postal, e-mail, n.º de telefone e fax. Se aplicável, 
as observações devem ser acompanhadas de uma versão não confidencial, bem como da 
fundamentação do seu caráter confidencial, sob pena de serem tornadas públicas. 
 
5. As observações devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo de 10 dias 
úteis contados da publicação do presente Aviso, indicando a referência Ccent. n.º 36/2021 – 
JCDecaux / Concessão de Publicidade Exterior em Lisboa, para o seguinte endereço de 
email: adc@concorrencia.pt  
 
 
 


