
 

 

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 26 de setembro de 
2022, com produção de efeitos a 28 de outubro de 2022, 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 consiste na aquisição, pelo Grupo Bel, S.A. através da 
empresa-veículo EDA – Empresa de Distribuição Alimentar, Lda., (“Grupo Bel”), do controlo 
exclusivo sobre a Amaral & Filhos Distribuição, S.A. (“Amaral & Filhos”). 

3. As atividades das empresas envolvidas são as seguintes: 

• Grupo Bel – Grupo empresarial que agrega diversas empresas com presença nos 
mercados nacional e internacional, atuando em oito grandes áreas de negócio: 
Logística; Investigação, Desenvolvimento e Tecnologia; Automação, Indústria 
Aeronáutica e Aeroespacial; Indústria Metalomecânica; Comunicação e Media; Marcas; 
Soluções Sustentáveis; e Imobiliário e Mobiliário.  

• Amaral & Filhos – Empresa ativa na distribuição e comércio por grosso (cash and carry) 
de produtos alimentares, nomeadamente bebidas e outros bens de consumo, como 
de higiene e utilidades para o lar. Opera exclusivamente no território nacional e possui 
lojas em Almeirim, Alverca, Corroios, Mem Martins, Massamá, Moita, Lisboa (Marvila), 
S. Julião do Tojal (M.A.R.L.), Trajouce, e Venda do Pinheiro. 

4. Quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa devem identificar 
o interessado e indicar o respetivo endereço postal de e-mail e n.º de telefone. 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 à Autoridade da Concorrência, no prazo de 10 dias 
úteis contados da publicação do presente Aviso, indicando a referência Ccent/2022/47 – 
EDA / Amaral & Filhos Distribuição, para o email adc@concorrencia.pt. 
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