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DECISÃO DE NÃO OPOSIÇÃO  
DA AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA 

 

Processo Ccent. 14/2022 – Crest II / Auto Delta 
 

 

1. OPERAÇÃO NOTIFICADA 

1. Em 27 de abril de 2022, foi notificada à Autoridade da Concorrência (“AdC”), nos termos dos 
artigos 37.º e 44.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio (“Lei da Concorrência” ou “LdC”), a 
operação de concentração que consiste na aquisição, pelo fundo Crest II – FCR (“Crest II” ou 
“Notificante”), através de uma sociedade veículo a constituir, do controlo exclusivo sobre a 
Auto Delta – Comércio de Peças e Automóveis, Lda. (“Auto Delta” ou “Adquirida”). 

2. As atividades das empresas envolvidas são as seguintes: 

• Crest II – fundo de capital de risco, gerido pela Crest Capital Partners – Sociedade de 
Capital de Risco, S.A., gestora de private equity  em empresas portuguesas que operam 
nos seguintes sectores: deteção de incêndios e sinalização de emergência; fabrico e 
aluguer de estruturas móveis, tendas e palcos; produção de etiquetas, filmes e 
embalagens; produção e comercialização de queijo regional; produção de portões, portas 
e painéis de alumínio; produção de papel reciclado e paper core; fabrico de portas de 
garagem seccionadas; produção de frutas e vegetais; e produção de mobiliário de casa 
de banho. 

O volume de negócios realizado pela Notificante, em Portugal, calculado nos termos do 
artigo 39.º da Lei da Concorrência, referente ao ano de 20211, é de cerca € [>100] milhões. 

• Auto Delta – sociedade comercial de direito português que se dedica, 
predominantemente em Portugal, à distribuição grossista de peças e acessórios para 
veículos automóveis ligeiros.  

O volume de negócios realizado pela Adquirida, em Portugal, calculado nos termos do 
artigo 39.º da Lei da Concorrência, por referência ao ano de 2021, ascendeu a 
aproximadamente € [>5] milhões. 

3. A operação notificada configura uma concentração de empresas na aceção da alínea b) do 
n.º   1 do artigo 36.º da Lei da Concorrência, conjugada com a alínea a) do n.º 3 do mesmo 
artigo, e está sujeita à obrigatoriedade de notificação prévia por preencher a condição 
enunciada na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do mesmo diploma. 

 

1 Nos termos do disposto no artigo 39.º da LdC, estes valores contemplam também os volumes de negócios 
realizados pelas participadas relevantes do fundo Crest I, um fundo que, tal como o Crest II, é controlado e 
gerido pela Crest Capital Partners. Esta sociedade é, por sua vez, detida maioritariamente pela DINMA – SGPS, 
S.A., uma sociedade gestora de participações sociais, na qual participam, como acionistas, três sociedades 
comerciais de direito português, atualmente sem qualquer atividade comercial. Nenhum acionista da DINMA 
– SGPS, S.A. detém controlo sobre a empresa. 
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2. MERCADO RELEVANTE e AVALIAÇÃO JUSCONCORRENCIAL 

2.1. Mercado Relevante e Avaliação Jusconcorrencial 

4. Tal como referido, a Adquirida dedica-se à comercialização grossista de peças e acessórios 
para veículos automóveis ligeiros, vendendo todo o tipo de componentes e acessórios, 
designadamente faróis, vidros, espelhos retrovisores, frisos, grelhas, embraiagens, 
radiadores, travões, suspensões, filtros, correias, bombas e baterias, entre outros, junto de 
retalhistas de peças e acessórios, oficinas de reparação automóvel e empresas de aluguer 
de veículos e de frotas. 

5. A Notificante, em linha com a prática decisória da AdC2, refere que — não obstante cada um 
dos produtos referidos em § 4 poder, em tese, constituir um mercado relevante autónomo, 
atentas as respetivas especificidades e utilizações finais — os clientes tendem a adquirir a 
gama completa daqueles produtos para posterior comercialização numa lógica de one stop 
shop, através dos mesmos canais de distribuição e para a mesma utilização final, i.e. a de 
incorporação/substituição em veículos automóveis ligeiros. 

6. A AdC tem considerado que o referido conjunto de peças e acessórios constitui um mercado 
relevante, procedendo, no entanto, a uma segmentação adicional em função do tipo de 
veículos em que serão incorporadas as peças, i.e. veículos automóveis ligeiros e veículos 
automóveis pesados, uma vez que as peças para veículos automóveis ligeiros não são, em 
regra, substituíveis pelas dos veículos pesados.  

7. Nesses mesmos termos, considera-se como relevante, para os presentes efeitos, o mercado 
nacional da distribuição grossista de peças e acessórios para veículos automóveis ligeiros. 

8. A operação de concentração traduz-se na mera transferência da quota de mercado da Auto 
Delta para a esfera da Notificante3, não resultando da mesma qualquer impacto na estrutura 
da oferta do mercado em causa, uma vez que nenhuma das empresas que integram o 
portefólio gerido pela Crest Capital Partners está presente no referido mercado relevante 
ou em mercados com este relacionados. 

9. Face ao exposto, conclui-se que a operação de concentração em análise não é suscetível de 
criar entraves significativos à concorrência efetiva no território nacional. 

 

2.2. Clausulas acessórias 

10. Nos termos do n.º 5 do artigo 41.º da Lei da Concorrência, a decisão que autoriza uma 
operação de concentração abrange igualmente as restrições diretamente relacionadas com 
a sua realização e à mesma necessárias. 

 

2 Vide decisões nos Processos Ccent. 5/2022 – Cary Group/Diverp/Diverparts/ExpressGlass/Soglass; Ccent. 
19/2010 – Auto-Sueco/Diverp/Diverparts/ExpressGlass/Soglass; e Ccent. 2/2015 – Caetano*Alintio/Platinium, 
entre outras. 
3 De acordo com os dados fornecidos pela Notificante, a Auto Delta detém, a nível nacional, uma quota de [0-
5]% no mercado relevante identificado, tendo como principais concorrentes a Sofrapa Automóveis, a M. 
Coutinho e a Create Business, com quotas de, respetivamente, [5-10]%, [0-5]%, e [0-5]%. 
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11. As referidas cláusulas devem ser analisadas à luz da prática decisória da AdC e da 
Comunicação da Comissão relativa às restrições diretamente relacionadas e necessárias às 
concentrações (“Comunicação”)4. 

12. Nos termos do contrato-promessa que está na base da operação notificada, os promitentes 
vendedores obrigam-se, nos três anos seguintes à data da conclusão da Transação, a:  

(i) Não desenvolver por conta própria ou por conta de terceiro, direta ou indiretamente, 
as atividades desenvolvidas e/ou correspondentes ao objeto social, de facto ou de 
direito, da Auto Delta, em qualquer país ou mercado geográfico;  

(ii) Não influenciar ou aliciar qualquer trabalhador, cliente, parceiro ou qualquer outra 
pessoa e/ou entidade, singular ou coletiva, tendo em vista a cessação da colaboração, 
seja de que tipo for, com a Adquirida. 

13. Em relação à cláusula de não concorrência identificada em § 12(i), a mesma afigura-se 
diretamente relacionada e necessária à preservação do valor dos ativos a adquirir, pelo 
período estabelecido, mas apenas por referência às atividades efetivamente desenvolvidas 
pela Adquirida e ao respetivo âmbito geográfico de atuação em território nacional no 
momento da celebração do contrato que está na base da operação notificada, com 
salvaguarda, em todo o caso, da aquisição ou manutenção de ações unicamente para fins 
de investimento financeiro e que não confiram, direta ou indiretamente, funções de gestão 
ou uma influência efetiva na empresa concorrente. 

14. Em relação à cláusula de não solicitação identificada em § 12(ii), a mesma afigura-se 
diretamente relacionada e necessária à preservação do valor dos ativos a adquirir, pelo 
período estabelecido, circunscrita aos trabalhadores e colaboradoras da Adquirida que 
sejam essenciais, nomeadamente pelo seu saber-fazer, para a manutenção do valor integral 
dos ativos a adquirir. 

15. Nos termos do acordo parassocial anexo ao contrato que está na base da operação 
notificada, o Acionista Gestor5 da sociedade a constituir não poderá, direta ou 
indiretamente, por conta própria ou de terceiros, estabelecer ou explorar um negócio ou 
desenvolver, em qualquer área geográfica em que a Auto Delta desenvolva negócio, 
qualquer atividade que concorra com as atividades, de facto ou de direito, desenvolvidas 
pela Auto Delta6.  

 

4 Publicada no JOUE C 56, de 05.03.2005, pp. 24 e ss. A Comunicação espelha a prática decisória da Comissão 
e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia em matéria de restrições acessórias da 
concorrência no âmbito do controlo de concentrações.   
5 [Confidencial – dados internos]. 

6 Tal obrigação vigorará enquanto: (i) o Acionista Gestor for, direta ou indiretamente, acionista da sociedade 
a constituir/Auto Delta, e durante um período de três anos contados da transmissão das respetivas 
participações sociais diretas ou indiretas na sociedade a constituir, caso o adquirente das ações assim o 
solicite, ou  (ii) a Notificante tiver qualquer participação no capital social da sociedade a constituir, consoante 
o que ocorrer mais tarde, ou  (iii) se aplicável, exercer algum cargo de administração ou de gestão (ainda que 
subordinado) ou de consultoria com a Auto Delta e durante um período de três anos após a cessação dessas 
funções, com exceção da detenção de participações sociais não superiores a 5% unicamente para fins de 
investimento financeiro, sem que essas participações lhe confiram, direta ou indiretamente, qualquer função 
de gestão ou uma influência efetiva na entidade concorrente. 
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16. Em relação à cláusula de não concorrência identificada em § 15, a mesma afigura-se 
diretamente relacionada e necessária à preservação do valor dos ativos a adquirir, em 
particular à fidelização da clientela e assimilação do saber-fazer, mas apenas por referência 
às atividades efetivamente desenvolvidas pela Adquirida em território nacional no momento 
da celebração do contrato que está na base da operação notificada e apenas pelo período 
de três anos após o início da implementação da operação notificada, com salvaguarda, em 
todo o caso, da aquisição ou manutenção de ações unicamente para fins de investimento 
financeiro e que não confiram, direta ou indiretamente, funções de gestão ou uma influência 
efetiva na empresa concorrente. 

 

3. AUDIÊNCIA PRÉVIA 

17. Nos termos do n.º 3 do artigo 54.º da Lei da Concorrência, foi dispensada a audiência prévia 
dos autores da notificação, dada a ausência de terceiros interessados e o sentido da decisão, 
que é de não oposição. 

 

4. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO 

18. Face ao exposto, o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, no uso da 
competência que lhe é conferida pela alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º dos Estatutos, 
aprovados pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto, delibera adotar uma decisão de 
não oposição à operação de concentração, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 50.º da 
Lei da Concorrência, uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos 
à concorrência efetiva no mercado nacional ou em parte substancial deste. 

 

Lisboa, 17 de maio de 2022 
 

O Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, 
 

X
Margarida Matos Rosa

Presidente

 

   

X
Maria João Melícias

Vogal

X
Miguel Moura e Silva

Vogal
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