
 

 

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, a 2022-05-02, a 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 do controlo exclusivo, pela G4S 
Monitoring Technologies Limited (“G4S”), sobre a Attenti Electronic Monitoring Group Ltd. 
(“Attenti”). 
 
3. As atividades das empresas envolvidas são as seguintes: 
 
• G4S – Entidade integralmente detida pelo Grupo G4S que se foca na comercialização de 

sistemas de monitorização remota/eletrónica de pessoas.  O Grupo G4S é um prestador 
global de serviços de segurança sediado no Reino Unido. O Grupo G4S é inteiramente 
detido – ainda que indiretamente – pela Allied Universal Topco LLC, uma empresa de 
serviços de segurança e de gestão de instalações nos Estados Unidos. Nem o Grupo G4S 
nem nenhuma das outras entidades controladas pela Allied Universal se encontram ativas 
em Portugal. 

• Attenti – Empresa ativa na comercialização de sistemas completos de monitorização 
remota/eletrónica de pessoas.  A sua oferta inclui o equipamento necessário, bem como os 
respetivos software e apoio técnico.  Estes produtos são utilizados pelas autoridades 
públicas para monitorizar pessoas, em aplicação e nos termos das normas nacionais de 
direito penal. Em Portugal, a Attenti só se encontra ativa no fornecimento de soluções de 
monitorização remota de infratores através do seu distribuidor local SVEP - Segurança e 
Vigilância Electrónica de Pessoas, Lda.  
 

 
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 respetiva fundamentação do seu caráter confidencial, sob pena de serem tornadas 
públicas. 
 
5. As observações devem ser remetidas, por email (adc@concorrencia.pt) à Autoridade da 
Concorrência, no prazo de 10 dias úteis contados da publicação do presente Aviso, indicando a 
referência Ccent. n.º 17/2022 – G4S/Attenti.  
 
 
 
 


