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DECISÃO DE NÃO OPOSIÇÃO  
DA AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA 

 
Processo Ccent. 19/2022 – AM Texas/VATH 

 
 

1. OPERAÇÃO NOTIFICADA 

1. Em 11 de maio 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”), a operação de 
concentração que consiste na aquisição, pela ArcelorMittal SA (“ArcelorMittal”), do controlo 
exclusivo da voestalpine Texas Holding LLC (“VATH” ou “Adquirida”). 

2. As atividades das partes envolvidas na operação de concentração são as seguintes: 

• ArcelorMittal – dedicada ao aço e mineração, produzindo produtos semiacabados (p. ex., 
placas, blocos e bilhetes), produtos planos acabados (p. ex., chapas, bobinas e chapas 
laminadas a quente e a frio, bobinas e chapas galvanizadas a quente e eletrogalvanizadas, 
folha-de-flandres, e revestidas a cores), produtos longos acabados (p. ex., barras, fio-
máquinas, perfis estruturais, calhas, estacas de chapa e produtos de arame) e tubos sem 
costuma e tubos soldados. Os produtos siderúrgicos e de mineração da ArcelorMittal 
destinam-se ao sector automóvel, eletrodomésticos, engenharia, construção, energia e 
maquinaria. 

Nos termos e para os efeitos do artigo 39.º da Lei da Concorrência, o grupo em que se 
insere a Notificante realizou, em 2021, um volume de negócios de cerca de € [>100] 
milhões em Portugal. 

• VATH – dedica-se à produção de briquetes de ferro quente (“Hot Briquetted Iron” ou 
“HBI”), um tipo de ferro altamente metalizado sob a forma de ferro termoplástico. O HBI, 
como a sucata, o ferro gusa e o ferro reduzido direto, constitui matéria-prima na indústria 
do aço. 

Nos termos e para os efeitos do artigo 39.º da Lei da Concorrência, a VATH realizou, em 
2021, um volume de negócios de cerca de € [>5] milhões em Portugal. 

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 as condições 
enunciadas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 37.º do mesmo diploma. 
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2. MERCADO RELEVANTE e AVALIAÇÃO JUSCONCORRENCIAL 

2.1. Mercado Relevante  

4. A VATH opera uma fábrica nos Estados Unidos da América, na qual produz HBI, em resultado 
da conversão de pelotas de óxido de ferro pré-processado.  

5. O HBI é utilizado como matéria-prima na indústria do aço, seja como suplemento de sucata 
nas siderurgias que utilizam forno elétrico a arco1, para a produção de aço de maior 
qualidade, seja em alto forno/forno de oxigénio básico, para aumentar a produtividade e 
reduzir o consumo de coque. É utilizado ainda como matéria-prima alternativa aos fornos 
de sucata e de coque básicos a oxigénio, atuando como complemento ou substituto de 
sucata com baixo teor de resíduos, e nas fundições, como substituto do ferro fundido ou do 
ferro gusa. 

6. Nenhuma das empresas da ArcelorMittal produz ou comercializa HBI. A Notificante produz, 
no entanto, ferro reduzido direto (“Direct Reduced Iron” ou “DRI”), que, como o HBI e a 
sucata, constitui matéria-prima na produção de aço. 

7. A Comissão Europeia (“CE”)2 tem considerado que as várias matérias-primas utilizadas na 
produção de aço, como o ferro gusa, o DRI e a sucata, não são substituíveis entre si, havendo 
indícios de que a produção de DRI pertence a um mercado de produto distinto. 

8. No que respeita ao HBI, um produto inovador desenvolvido nos últimos anos, ainda não 
existe prática decisória conhecida, considerando a Notificante que existirá uma 
substituibilidade limitada com o DRI, uma vez que o HBI é visto como um produto premium 
em relação ao DRI.  

9. De facto, segundo a Notificante, o HBI apresenta vantagens operacionais significativas, pois 
pode ser misturado com outros metais, para melhor economia de carga total, podendo ser 
continuamente alimentado.  

10. Refere ainda a Notificante que, embora o HBI e o DRI tenham aplicações e funcionalidades 
comuns, diferem no que respeita à facilidade de transporte. O DRI requer transporte 
especializado, uma vez que a estrutura tipo esponja do DRI inibe a dissipação de calor; o DRI 
a granel pode aquecer rapidamente em determinadas situações, podendo causar uma 
reação química com produção de quantidades combustíveis de hidrogénio. 

11. Ao contrário do DRI, refere a Notificante, o HBI é facilmente transportável, pois o processo 
de compactação torna-o menos poroso e menos reativo, sem o risco de autoaquecimento 
que o DRI apresenta. 

 

1 A maioria do aço é produzida através do método de alto forno. Um alto forno converte minério de ferro em 
ferro gusa, que é posteriormente alimentado em forno de oxigénio básico e convertido em aço. Mas a 
indústria siderúrgica está a transitar para o forno elétrico de arco, que utiliza arcos elétricos de alta corrente 
para fundir matérias-primas, como ferro gusa, HBI, DRI e sucata, com vista à produção de aço líquido com 
composição química e temperaturas específicas. 
2 Vide decisão no Processo COMP/M. 2420, §§ 138-140. 
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12. Refere ainda a Notificante que a comercialização autónoma de DRI é muito limitada, uma 
vez que o DRI é principalmente consumido em siderurgias nas quais a produção de DRI é 
integrada com a produção de aço. É o que ocorre no grupo ArcelorMittal, que incorpora todo 
o DRI que produz no seu próprio fabrico do aço. Ou seja, as dificuldades de transporte 
identificadas supra promovem a produção integrada de DRI e de aço nas mesmas 
instalações produtivas, o que, no caso da Notificante, a leva a não comercializar DRI para 
operadores terceiros. 

13. Face ao exposto, a Notificante propõe como mercado relevante, para efeitos da análise da 
operação notificada, o mercado da produção (e comercialização) de HBI, considerando ainda 
que a exata definição do mesmo no que concerne, designadamente, a eventuais 
segmentações adicionais pode ser deixada em aberto, atenta a ausência de sobreposições 
horizontais e de efeitos verticais relevantes entre as Partes envolvidas. 

14. No que respeita à dimensão geográfica do mercado da produção (e comercialização) de HBI, 
a Notificante considera que a mesma é mundial, uma vez que a VATH vende HBI a clientes 
localizados em todo o mundo, o qual é facilmente transportável por navio, comboio ou 
camião3. 

15. Atendendo ao facto de o grupo Adquirente não se encontrar ativo no mercado relevante da 
produção (e comercialização) de HBI e à ausência de efeitos verticais significativos em 
resultado da operação notificada, a AdC considera deixar em aberto a delimitação definitiva 
deste mercado relevante, nas suas vertentes do produto e geográfico, nos termos referidos 
supra. 

 

2.2. Mercados Relacionados 

16. De acordo com a Notificante, o primeiro mercado a jusante, na cadeia de valor em que o HBI 
é internalizado como matéria-prima, é o mercado de produtos de aço semiacabados, que a 
CE4 já considerou corresponder a um mercado distinto do dos produtos acabados, tendo, 
no entanto, deixado em aberto a possibilidade de segmentações adicionais, entre produtos 
de aço semiacabados longos e planos. 

17. Sobre o âmbito geográfico deste mercado, a CE tem considerado que o mesmo é mundial 
ou, pelo menos, correspondente ao Espaço Económico Europeu (“EEE”), tendo deixado em 
aberto a sua definição concreta.5 

 

3 Não existindo produção nacional, as necessidades em Portugal são satisfeitas integralmente por 
importações junto dos principais produtores de HBI, que se localizam na Rússia (Metalloinvest), Venezuela 
(fabricantes estatais, como a Orinoco Iron, Venprecar, BrigVen, Comsigua e Ferrominera) e pela fábrica da 
Adquirida sediada nos Estados Unidos da América. De acordo com a Notificante, o mercado mundial é 
abastecido, nomeadamente, por importações da Rússia, da Venezuela, dos Estados Unidos, da Malásia, da 
Líbia e da Maurícia. 
4 Vide Processo M. 8444 – ArcelorMittal/Ilva, §197. 
5 Vide Processo M. 8444 – ArcelorMittal/Ilva, § 303. 
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18. Tendo em conta o supra exposto, nomeadamente no que se refere à distinção entre 
produtos de aço semiacabados e produtos de aço acabados, a AdC analisará o mercado 
relacionado de produtos semiacabados longos, no EEE, o único com impacto no território 
nacional.6 

 

2.3. Avaliação Jusconcorrencial 

2.3.1. Efeitos Horizontais 

19. Tal como referido em § 6 supra, nenhuma das empresas do grupo ArcelorMittal produz ou 
comercializa HBI, pelo que não se verificará qualquer sobreposição horizontal entre as 
atividades da ArcelorMittal e da Adquirida.7 

20. A operação traduz-se, assim, numa mera transferência da quota de mercado8 da Adquirida 
para a Notificante, sem qualquer impacto na estrutura da oferta do mercado relevante 
identificado. 

 

2.3.2. Efeitos Verticais 

21. Tratando-se o HBI de uma matéria-prima para a produção de aço, e considerando que a 
ArcelorMittal é um dos principais grupos siderúrgicos a nível europeu, importa analisar as 
relações verticais com impacto a jusante na cadeia de valor do HBI, nomeadamente ao nível 
do mercado de produtos semiacabados longos, em resultado da presente operação de 
concentração. 

22. De acordo com os dados da Notificante, baseados em dados alfandegários da 
ArcelorMittal/Eurofer/DB, a sua quota no mercado de produtos semiacabados longos, a nível 
europeu9 e por referência ao ano de 2020, último dado disponível, é de [5-10]%, pelo que 
não se antecipam problemas jusconcorrenciais relevantes decorrentes da referida relação 
vertical, dada a inexistência de poder de mercado significativo nos mercados verticalmente 
relacionados em causa.10 

 

6 Segundo a Notificante, não há vendas de produtos semiacabados planos em Portugal. 

7 Note-se também que, conforme referido supra no § 12, a Notificante não comercializa DRI para operadores 
terceiros. Assim, mesmo num hipotético cenário em que se admitisse alguma substituibilidade entre o HBI e 
o DRI, manter-se-ia válida a conclusão de ausência de sobreposição entre as Partes, uma vez que a Notificante 
não comercializada DRI para operadores terceiros. 
8 De acordo com os dados da Notificante, a quota de mercado da Adquirida na produção (e comercialização) 
de HBI é de [10-20]% a nível mundial e de [30-40]% em território nacional, por referência ao ano de 2021. 
9 União Europeia e Reino Unido. 

10 De acordo com as Orientações para a apreciação das concentrações não horizontais nos termos do 
Regulamento do Conselho relativo ao controlo das concentrações de empresas, JO UE, C 265, de 18.10.2008: 
“[é] pouco provável que a Comissão considere que uma concentração não horizontal suscita preocupações 
em termos de concorrência, quer sejam de natureza coordenada quer não coordenada, se a quota de 
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23. Com efeito, em 2021, o grupo ArcelorMittal adquiriu [Confidencial-Segredo de Negócio] 
toneladas de HBI para as suas fábricas na Europa, representando as compras à Adquirida 
[10-20]% desse montante, ao passo que as aquisições junto da Metalloinvest e da Lybian 
Iron & Steel corresponderam a [80-90]% e [0-5]%, respetivamente. 

24. Por outro lado, de acordo com dados da Notificante, o consumo de HBI pela ArcelorMittal 
representará apenas cerca de [0-5]% e de [5-10]% do consumo mundial e europeu, 
respetivamente, estimando uma produção mundial em cerca de [Confidencial-Segredo de 
Negócio] milhões de toneladas. 

25. Mesmo que, num cenário hipotético, se considerasse que todas as necessidades de HBI da 
ArcelorMittal (estimadas entre [Confidencial-Segredo de Negócio] toneladas anuais) 
passassem a ser satisfeitas pela Adquirida, tal representaria apenas [20-30]% da capacidade 
de produção desta, deixando [70-80]% disponível para os outros clientes, [Confidencial-
Segredo de negócio]. 

26. Verifica-se, adicionalmente, que a estrutura da oferta a nível mundial integra, para além da 
Adquirida, com uma quota de [10-20]%, importantes fornecedores alternativos de HBI, como 
a Metalloinvest, com uma quota, em 2021, de [50-60]%, os operadores estatais 
venezuelanos, com [5-10]%, a Libyan Iron & Steel, com [5-10]%, e a Antara Steel com [0-5]%. 

27. Também o representante da [Confidencial – Segredo de Negócio]11, confirmou a existência 
de alternativas efetivas à VATH no fornecimento de HBI12.  

28. Neste contexto não se antecipa que a ArcelorMittal disponha de capacidade e incentivo para 
encerrar o mercado a concorrentes e clientes, ou seja, de restringir o acesso das empresas 
concorrentes às fontes de abastecimento ou aos mercados. 

29. 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 ou em parte 
substancial deste. 

 

2.4. Cláusulas acessórias 

30. 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. 

 
mercado da nova entidade após a concentração, em cada um dos mercados em causa, for inferior a 30% e o 
índice HHI após a concentração for inferior a 2000”. 
11 A AdC questionou o responsável pelo procurement [Confidencial – Segredo de Negócio].  
12 Cfr.  E-AdC/2022/2776. 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsgd.autoridadedaconcorrencia.pt%2F%2FPages%2FCards%2FCard.aspx%3Fkey%3Df6a325f7-e2dc-ec11-80f0-00155d02ab3a&data=05%7C01%7Cfricardo%40concorrencia.pt%7Ce4e13dbbf7b043bbdc1b08da3f08b2d3%7Cce98ac7af93c4eb3b97b694f744e705e%7C1%7C0%7C637891603825783366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sSyW0AXRtOCVuXfr8QYcwDy7pS0Z51xaUHMEtqhb3Zk%3D&reserved=0
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31. 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”)13. 

32. O Contrato de Sociedade de Responsabilidade Limitada e o Contrato Offtake contêm 
obrigações de confidencialidade, conforme se descreve infra14: 

— a)[Confidencial – teor do contrato]15; 

— b) O Contrato Offtake dispõe que (i) [Confidencial – teor do contrato]; e (ii) [Confidencial – 
teor do contrato]. 

33. Em relação à obrigação de confidencialidade enunciada em § 32 (a), a mesma, na parte em 
que beneficia a Adquirente, afigura-se diretamente relacionada e necessária à preservação 
do valor dos ativos a adquirir em território nacional, pelo período de três anos contados do 
início da implementação da operação notificada, uma vez que as cláusulas de 
confidencialidade devem ser avaliadas de forma semelhante às cláusulas de não 
concorrência16. 

34. Em relação à obrigação de confidencialidade enunciada em § 32 (b) (i), a mesma é acessória 
ao [Confidencial – teor do contrato] entre as Partes em benefício do vendedor, para 
[Confidencial – teor do contrato] à data da celebração do acordo na base da operação 
notificada. Sendo de admitir o carácter diretamente relacionado e necessário das obrigações 
[Confidencial – teor do contrato] em benefício da cedente apenas por um período transitório 
máximo de cinco anos, considera-se a obrigação de confidencialidade enunciada em § 32 (b) 
(i) diretamente relacionada e necessária à realização da operação notificada em território 
nacional apenas pelo período cinco anos após o início da implementação da operação 
notificada. 

35. Em relação à obrigação de confidencialidade enunciada em § 32 (b) (ii), na medida em que 
da mesma possam decorrer restrições na concorrência, nomeadamente no que respeita a 
informação comercial que o vendedor não possa utilizar, considera-se a mesma, na parte 
em benefício da Adquirente,  diretamente relacionada e necessária à realização da operação 
notificada em território nacional apenas durante o período de três anos após o início da 

 

13 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.   
14 Para efeitos da transação, as Partes celebraram o Contrato de Aquisição de Participações. Em paralelo a 
este contrato, celebraram acordos adicionais com vista à implementação da operação notificada, 
nomeadamente o Contrato de Sociedade de Responsabilidade Limitada, que define a estrutura de controlo 
da Adquirida após a transação e as relações entre os acionistas, e o Contrato Offtake, [Confidencial – teor do 
contrato]. 
15 No termos do contrato em causa, [Confidencial – teor do contrato]. 
16 Comunicação, ponto 26. 
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implementação da operação, tendo em conta que as cláusulas de confidencialidade devem 
ser avaliadas de forma semelhante às cláusulas de não concorrência.17 

 

3. AUDIÊNCIA PRÉVIA 

36. 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 

37. 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, 1 de junho 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

 
 

  

 

17 Comunicação, ponto 26. 
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