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Recorrentes:
Pctróleos de Portugal

—

Petrogal, S.A. (doravante Petrogal). pessoa coletiva n.°

500697370. com sede social na Rua Tomás da Fonseca. Torre A, Lisboa:
GaIp

Madeira

—

Distribuição

e

Comercialização

de

Combustíveis

e

Lubrificantes. S.A.. pessoa coletiva n.° SI 10X6032. com sede social na Rua Ribeira de
João Gomos. 53 3°. 9050-563. Funchal (doravante Galp Madeira) e
Galp

Açores

—

Distribuição

Lubrificantes. S.A.. pessoa coletiva

ii.”

e

Comercialização

Combustíveis

e

512044635, com sede social na Av. Príncipe do

Mónaco. n°6.2’ Dto.. Ponta Delgada (doravante GaIp Açores).
*

Decisão impugnada:
A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu o seguinte:
Primeiro:

de

rt4

—
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Declarar que as empresas visadas Petróleos de Portugal

-

Petrogal, S.A.. Galp

Madeira

Distribuição e Comercialização de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. e Galp

Açores

Distribuição e Comercialização de Combustíveis e Lubrificantes, S.A. ao

celebrarem contratos de distribuição com os próprios distribuidores de GPL em garrafa
que incluem urna restrição das vendas passivas fora do território estabelecido no contrato
cometeram infrações ao disposto na alínea e) do n.” 1 do artigo 9.” da Lei n.” 19/20 12 e no
artigo 101
-

do TFUE;

“

As infrações em causa constituem contraordenações puníveis corn coima que não

pode exceder 10% do volume de negócios realizado no exercício imediatamente anterior à
decisão final condenatória proferida pela Autoridade, por cada uma das empresas
infratoras nos termos conjugados do disposto no artigo 67.”, na alínea a) do n.” 1 do artigo
68.” e no n.° 2 do artigo 69.” da Lei n.” 19/20 12.
Segundo:

Declarar a aplicabilidade, tendo em conta as considerações supra enunciadas e nos
tem3os dos artigos 67.”, 68.” e 69.” das seguintes coirnas:
-

À

Petróleos de Portugal

—

Petrogal, S.A., uma coirna dc € 8.770.000 (oito milhões

setecentos e setenta mil euros);
-

À

Distribuição e Comercialização de Combustíveis e

Galp Açores

Lubrificantes. S.A., uma coima de € 440.000 (quatrocentos e quarenta mil euros);
-

À

GaIp Madeira

—

Distribuição e Comercialização de Combustíveis e

Lubrificantes, S.A., uma coima de € 80.000 (oitenta mil euros).
*

Fundamentos do recurso:

1.

Em bom rigor, o que pretende fazer crer a AdC é que. tendo entrado em
vigor no ano 2000 uma proibição inequívoca relativamente à limitação da
realização de vendas passivas, o mais lógico seria que as Visadas
procedessem a uma alteração e renovação integral do texto de todas as
7
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suas minutas, ao invés de pura e simplesmente lhes ser admitido que
assumissem na sua relação com os distribuidores a postura de que o

único sentido possível da supra referida cláusula (até porque o contrário
violaria a lei) seria o de abranger apenas as vendas ativas, em relação às

quais existe, recorde-se, uma justificação legal.
2. Acabam assim as Visadas por ser condenadas ao pagamento de uma
coima de mais de nove milhões de curos, não por existir efetivamente
um acordo com os seus distribuidores de primeira linha no sentido de os
vincular a uma proibição de vendas passivas, mas unicamente porque, na
redação das minutas que vinham sendo utilizadas, não se terá tido
especificamente o cuidado de esclarecer que não se proíbe algo que, por
lei, era impossível que se proibisse.
3. Revela-se a todos os tíwlos ilógico e iníquo que acabe a AdC por proferir
uma decisão condenatória e por aplicar a mais elevada coima jamais paga
em Portugal por uma infração às regras de concorrência não por aquilo
que efetivamente se decidiu intencionalmente. mas por se entender que.
em face da redação constante das cláusulas em apreço, poderia algum
distribuidor “mais zeloso” entender que estas proibiam a realização de
vendas passivas, ainda que tal interpretação se revelasse contrária à lei
que nenhum distribuidor “mais zeloso” poderia ignorar.
4.

A questão central que se impõe decidir nos presentes autos é pois se,
encontrando-se plenamente demonstrado e assente que, no quadro das
relações comerciais das Visadas com os seus distribuidores, no período
identificado pela AdC como o da infração, não só nunca vigorou
qualquer proibição de vendas passivas, como estas eram continuamente
levadas a cabo e incentivadas até pelas Visadas, poderá a AdC persistir
na ignorância de tal facto, imputando-lhes uma infração ao disposto no
3
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art° 9°. n.° 1. ai c) da Lei n

°

19/2012 e no art 101°, n° 1, ai e) do

TFVE, tendo por base unicamente minutas contratuais, na sua grande
maioria datadas de antes de 2000, e que comprovadamente se encontram
face da vontade reiteradamente

desatualizados e em desuso, em
exteriorizada por ambas as partes.
5.

De ftwto, e ao contrario do que pretende fazei cier a AdC na DI, e
importante que se retenha que o argumento fulerai da defesa das Visadas
nunca foi o de piocurar demonstrar que um efeito anticoncorrencial não
se chegou a produzii no caso concreto (embora isso deva sempre ser tido
em conta. designadamente, na determinação da medida da coima), mas
sim que aquilo que haverá de ser entendido como um acordo, nos
termos e para os efeitos do art 9
e do artigo 101

°

n

°

1 da Lei n

°

1 9’20 12, de 8 de maio

n” 1 do TFUL, não inclui, no caso concreto, qualquei

proibição de vendas passivas a clientes de outros temtorios. e, em todo o
caso, nunca poderia automaticamente equivaler, desde logo a 1u7 das
regras da experiência comum, ao que constara cristalizado numa minuta
contratual, que vinha sendo utilizada desde os anos 60 e de cuja leitura a
AdC retira que inclui uma proibição de vendas passivas
6.

Ora, a AdC concluiu que as empresas Visadas cometeram infrações ao n° 1 do
art ° 9 ° da Lei n

“

192012 e ao ari

°

101.0 do TFUE “ao celebrarem anti atas

de drs ti ibmç ão coi;i os pi 6)3/ias dis tnbmdores (te GPL em ganv/a que

mcluem unia restrr( ão das

i

eiidas passn as fora do ten itóno estabelecido”

(cf oart° 1 “da DI, p 103)
7.

A AdC optou assim por analisar exclusivamente o objeto das cláusulas dos
contratos de distribuição celebrados pelas Visadas que, segundo ela, proíbem
as vendas passivas do distribuidor fora da aiea contratual, considerando que
as mesmas “onstituem resti i ões po’ objeto, iiiiia

VeZ que vão susceíheis,

4
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pela sua propria natureza,
concorrência”
tc’i7’1tó1’iO

(cf.

fqueJ

iuifivçào

‘

grave

de

produzir

efeitos nega Ovos sobre a

§ 47 1 da DI). pois ‘configura[nrJ inza repartição do

1105 tL’17?lOS (1(1

(hardcore).

legislação tijlicaiel. coiisule,vdci
sendo

proibida

pelo

xcii

(01110

uma

objeto

e

independentemente (los e/ei/os concretos na concorrência’ (cf. * 7 da Dl).
8.

No entanto, partir do momento em que limita a sua análise ao ol/elo restritivo
da concorrência das referidas cláusulas contratuais e tendo prescindido
deliberadamente de analisar os seus efeitos sobre a concorrência no mercado,
a AdC incorreu num manifesto erro de direito ao qualificá-las como infração
pennanente.

g

pelas

razões que se

expõem de seguida.

Quisesse a AdC conduzir uma análise

por eftito

e demonstrar que a execução

do acordo produziu ou é suscetível de produzir efeitos restritivos (sensíveis)
da concorrência, estaríamos perante uma infração por resultado, que constitui
uma infração permanente. quc se prolonga no tempo. e cujo prazo de
prescrição se inicia apenas a partir do momento da cessação da execução do
acordo.
10.

No

presente

processo.

a

AdC

optou

deliberadamemc

por

analisar

exclusivamcnte o objeto dos contratos de distribuição celebrados pela
Petrogal. pela Galp Madeira e pela Galp Açores. para além de prescindir
expressa e conscientemente de realizar uma análise dos efeitos restritivos dos
contratos sobre a concorrência no mercado, por considerar desnecesó rio
apurar se

os

niesnios produziram quaisquer efeitos anti—concorrenciais

(cE

48! da DI).
11.

Assim, uma vez que um acordo restritivo da concorrência por objeto constitui
urna infração de mera atividade, a consumação é instantânea, isto é, ocorre
no momento em que se verifica o acordo de vontades, momento esse que

D
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regia geral (e salvo prova em contrário) coincidiia com a redução a escrito do
contrato
12. O que significa que o presente procedimento contraoidcnacional encontra-se
prescrito pelo menos relativamente a

dos

contiatos de distribuição

das Visadas considerados ilegais pela AdC e referidos no Anexo 1 à Dl, como
se passa a demonstrar
13. Mesmo considerando a eventual interrupção do procedimento pelo prazo
máximo legalmente admisskel (o prazo de prescrição acrescido de metade), a
prescrição do procedimento tem sempre lugar decorridos sete anos e meio da
celebração de cada contrato de distribuição, nos termos do art

°

28

do

RGCO, unia vez que no piesente processo não sobreveio até ao presente
qualquer Cacto suspensivo da prescrição, nos termos do art ° 27 °-A do mesmo
cLiploma legal
14.

Acresce que, no que diz respeito ã infração em causa, pievia o art.° 43
da Lei n

18 2003

que

15.

negóciOS

n

°

1

“constitui contrao; denação puno ei com comia que

não pode ecedei. pai a cada uma das empresas partes na
volume de

°,

itifi açào,

10% do

no último ano’’

Sendo que, segundo entendeu o Tribunal Constitucional, foi decidido «não
julga; mc ou stitucmnal a dunen são normativa, reportada aos ai tigo s 43
1, alínea a) e 46
pata efeitos

de

‘

itinhos da Lei n

deteimmação

do

°

/8/2003, de 11 de

limite

Junho, no senta/o de,

móruno da moldura absti ata da cuna,

w dever entender a re,fei ênc ia feita a ‘vohime de negócios
como

significando

ciquele

ano em

que

ii

cessou

a prática

cio

dícita»

úituno

(Filo

(cfr Ac n

7251/2011)
16.

Ignorando contudo esta posição judicial, viria o legislador a presei, nos termos
do art

0

69

°.

n

°

2 da Lei n

°

1 9’20 12, que, “no caso das contraordenaçãe

ide; idas nas aluieas a) a g) cio n “1 do artigo ante; mi

a couna detenumada

6

e
u
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nos rennos do n.° 1 não pode exceder 10 % do

volmne

de negócios realizado

no exercício imediatamente anterior à decisão final condenatória prøferida
pela Autoridade da Concorrência, por cada uma das empresas infratoras ou,
no caso de associação de empresas, do volume de negócios agregado das
empresas associadas”.
17.

Mas se assim é, forçosamente terá de se entender que tal norma, porquanto
potencia que uma visada poderá ver a sua coima agravada se determinada
decisão se mostre mais ou menos demorada, relativamente a uma outra, ainda
que sobre os mesmos factos, fere o princípio da igualdade, consagrado no
art.”

)3,0, n.°

1 da CRP. para além de que. ao fazer com que o quantum da

medida da coima acabe por ficar exclusivamente dependente de
circunstâncias incertas e futuras que não a situação existente ã data da prática
dos factos, viola o principio da legalidade, previsto no art.° 29.°, nrs. 1 e 3 da
CRP, à luz do qual se estabelece que “ninguém pode sofrer pena ou medida
de segurança mais graves do que as previstas

lia

momento da respetiva

conduta”.
18. De resto, levando ao absurdo o critério previsto no afl.° 69.°, n.° 2 da Lei n.°
19/2012, verifica-se que, em situações extremas, o mesmo é suscetível de
conduzir a que a decisão a adotar não se encontre, na ausência de dados que
permitissem apurar o volume de negócios realizado no exercício
imediatamente anterior, balizada por nenhum limite máximo, podendo dessa
forma a coima concretamente aplicável ser fixada num qualquer valor que a
AdC entenda ajustado. o que redundaria num exercício de poderes
discricionários, intoleráveis à luz da lei e da Constituição.
19.

Mas mais grave do que isso é a constatação de que, ao relegar para o exercício
imediatamente anterior à decisão o surgimento dos critérios pelos quais se
há-de pautar a definição do limite máximo da coima aplicável, o critério
7
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supra exposto dá azo a que a AdC possa, mais uma vez no uso de urna
discricionariedade que a lei não lhe concede, escolher o momento mais
propicio para a prolação de uma decisão condenatória. com o natural
agravamento que daí decorre a nível da coima concreta a aplicar a cada uni
das Visadas.
20. Agravamento esse que. realce-se, não ocorre em razão de nenhuma
circunstância,

agravante

ou

atenuante. que

se encontre

diretamente

relacionada com o momento da prática da conduta ilícita ou com a conduta
das Visadas, mas apenas e só com o normal decurso do tempo. por eventos
fortuitos e incertos que, aquando da apresentação de uma defbsa, se

desconhecem por completo.
21. Temos em que se argui. para os devidos efeitos legais, a inconstitucionalidade
material do arL” 69.”, n.° 2 da Lei n.° 19/2012, por violação do princípio da

legalidade, previsto no art.° 29.”, nrs. 1 e 4 da CRP e aplicável em sede de
ilícitos contraordenacionais.
22. Para além disso, e no que tange à moldura aplicável e volumes de negócios das
empresas Visadas, faz—se constar da Dl que, “para efidtos de de/eu

da medida concreta da

cohna,

a Autoridade considera relevante

iguahnente os volumes de negócios diretamente relacionados com
cio

inação

pondeuau’
(1

infração

longo da respetiva diiivç ão (por re/ëréncia às rendas realizadas no

mercado relevante considerado pela Autoridade)”.
23. Poderia a AdC. caso assim o entendesse, não incluir na Dl qualquer referência

à ponderação do volume de negócios relacionado com a infração. cingindo-se
ao apuramento do limite máximo tendo por base o volume total.
24. A partir do momento, porém. em que o faz, e decide fazer expressa menção a
que o volume de negócios diretamente relacionado com a infração Ibi por si

8
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tido

como

relevante,

impunha-se

então

que

explicitasse,

circunstanciadamente, de que forma e em que medida assim foi.
25. No entanto, a AdC nem adianta sequer um valor que seja, pelo que ficam as
Visadas impedidas objetivamente de, mediante a leitura da decisão, apreender
até que ponto é que tal elemento teve, ou não, qualquer relevo para efeitos da
medida concretamente aplicada no final, o que contribui, com todo o devido
respeito, para uma evidente erosão dos deveres de transparência e
objetividade que a própria AdC se pugnou prosseguir, com a adoção das
linhas de orientação a que supra se faz alusão.
26. Termos em que, ao ser aplicada às Visadas uma coima, à luz do art.° artigo
69.° da Lei

ti.0

19/20 12, sem se vislumbrar na Dl qualquer explicitação sobre

o volume de negócios concretamente relacionado com a infração e em que
termos é que o mesmo contribuiu para a determinação da medida concreta da
coima, verifica-se uma nulidade, por omissão de pronúncia sobre 1ctos que
não poderiam deixar de ser conhecidos, em conformidade com o disposto no
art.° 379.°, n.° 1, ai. c) do CPP, subsidiariamente aplicável por força do
disposto no art° 41.°, n.° 1 do ROCO.
27. Qualquer interpretação do disposto no art° 69.° da Lei n.° 19/2012, no sentido
de que o limite máximo da medida da coima não se afere com referência ao
volume de negócios relacionado com a infração, mas antes pelo volume de
negócios total, é inconstitucional, por violar designadamente o princípio da

legalidade previsto no art° 29.°, n.° 1 da CRP, para além do disposto no art°
32.°, n.° 10 da CR2, o que se argui para os devidos efeitos.
28. Ignorou também a AdC que o que está em causa nos presentes autos é a
imputação, a titulo culposo, de uma contraordenação a três pessoas coletivas
distintas.

9
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29.

Sendo que, no que diz respeito à responsabilidade das pessoas coletivas,
expressamente decorre cio art.° 73°, n.° 2 da Lei n.° 19/2012, que “as pessoas
coletivas e as entidades equiparadas ref&idas no número anterior
responden pelas contraordenaçôes previstas na presente lei, quwiclo
cometidas: Em seu nome e no interesse coletivo por pessoas que nelas
ocupem uma posição de liderança: ou Por quem atue sob a autoridade das
pessoas re/èrijas na alínea anterior em virtude de uma violação dos deveres
de vigilância ou controlo que lhes incumbem” (sublinhado nosso).

30.

Ora, urna simples leitura da Dl basta no entanto para se concluir que o que aí
se acolhe, ao contrário do exigido pela lei, é urna forma de responsabilidade
contraordenacional objetiva de todas as visadas, não se mencionando na
mesma um único nome, unia única pessoa, que, em concreto, e no exercício
das suas funções e por causa delas, tenha atuado ou omitido atuar em seu
nome e interesse. em termos que permitam que, à luz do critério plasmado no
art.° 73.°, n.° 2, o seu ato individual possa ser legalmente imputado ás visadas
e à respetiva vontade coletiva.

31. Salvo o devido respeito por qualquer opinião que se mostre contrária, não se
vislumbra justificação para defender que, sendo imposto ao legislador que
concretize as condições que legitimam a punição de urna pessoa coletiva por
ato de outrem, não se faça na Dl qualquer referência quanto à verificação, no
caso concreto, dessas mesmas condições, nem sequer uma referência à
atuaçiio

“ciii

seu nome” e “no seu interesse”.

32. Termos em que, ao condenar as Visadas pela prática de uma contraordenação,
sem demonstrar ou sequer se pronunciar sobre a identidade e poderes dos
concretos agentes singulares que, à luz do art.° 73.°, n.° 2 da Lei n.° 19/20 12,
legitimam a imputação de responsabilidades a pessoas coletivas, padece a Dl
de uma nulidade, por Falta de fundamentação e omissão de pronúncia, cm
lO
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conformidade com o disposto no ari.” 379.”. n.° 1, ai. e) do CPP,
subsidiariamente aplicável por força do disposto no aa° 4h”. o.” 1 do RGCO.
33. Qualquer interpretação do art.° 5$.” do RGCO no sentido de que poderá ser
aplicada uma coima a pessoas coletivas sem que, na decisão proferida pela
autoridade administrativa, se explicite e concretize a identiticaçào das
concretas pessoas singulares cuja atuação e poderes lhes torna imputáveis os
fhctos, em revelia do art,° 73°. n.” 2 da Lei o.” 19/2012, é inconstitucional,

por violar o princípio da lega/idade previsto no art.° 29.°, n.° 1 da CRP. para
além do disposto nos arts.

18.0.

o.” l e 32.”, n.° lO da CRP, o que se argui para

os devidos efeitos.
34. Já no que respeita à articulação entre a AdC e a Comissão Europeia dispõe o
o.” 4 do artigo 1 1.” do Regulamento (CE) n.° 1/2003, do Conselho, de 16 de
Dezembro de 2002 (“Regulamento n.” 1/2003”) que “[o] mais tcii’dar 30 dias

antes da aprovação de uma decisão em que exi/am que se/a posto ter/no a
iiiiia in/i’ação, aceitem
regulameino

conipi’onhisxos

01!

i’etirem o bene/icio de um

de isenção p0!’ categoria. as autoridades dos Estados—Membros

responsá reis ciii liiaÍL’l’l(i de coiieoi’rencia devem
Comissão. Para

ml,

devem laca bar

à

in/ármar do ludo a

(‘omissão uni resumo e/o processo, a

decisão prei’Lta ou. na sua auscncia, qualquer outro documento t/i!C
qual a 1/ti/ia (te ação proposta.

(

.

.

) Se

a autoridade interveniente responsável

lhe—á

iitluiic’

para tal Jor sob cuada pela Comissão,

em matéria de

concorrência Jâctiliar

ourros documentos que se/aiii necessarios para a apreciação

do

processo. Ás iti/o;’tiiações prestadas á Conussão podem ser fàcu/todas âs
autoridades homólogas

35. Refere a AdC, nos

§

dos ouros Estados—Membros” (destacados nossos).

20 e 21 da Dl que teria cumprido o disposto nos n.”s 3 e 4

do artigo II “do Regulamento n” 1/2003 ao informar a Comissão, em 13 de
fevereiro de 2012 do presentt processo, e depois mais tarde, em 4 dc
II
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novembro de 2014, da intenção de adotar urna decisão condenatória. Mais
alegando que, na sequência desta comunicação, a Comissão Europeia não
formulou qualquer objeção.
36. Sucede que as comunicações à Comissão Europeia, referidas nos

§ 20 e 21 da

Dl, não constam das cópias do processo a que a Galp Energia teve acesso,
encontrando-se assim as empresas Visadas impossibilitadas de verificar se a
AdC respeitou o Direito da União Europeia. nomeadamente se a descrição da
suposta cooperação com a Comissão Europeia corresponde ao que realmente
ocorreu.
37.

Certo sendo que as empresas visadas não podem deixar de notar que, em 4 de
novembro de 2014, data da suposta comunicação da AdC à Comissão
Europeia da sua intenção de adotar uma decisão condenatória, ainda não
tinham terminado as diligências complementares de prova, não tendo a AdC
recebido, depois dessa data, respostas de distribuidores de primeira linha da
Galp Energia, com base nas quais fundamentou a sua decisão.

38. Do mesmo modo, em 13 dc novembro de 2014, as Visadas, em resposta a um
pedido de elementos da AdC, enviaram

contratos de fornecimento de

GPL cm garrafa celebrados com a GaIp Açores e um com a Pctrogal.
39. Acresce que, à data da suposta comunicação da AdC à Comissão Europeia,
aquela Autoridade não tinha, tão pouco, notificado a GaIp Energia do
Relatório sobre as Diligências Complementares

-

em que a informou ter

deixado de considerar uma infração às regras dc concorrência a limitação das
vendas ativas fora da área atribuída contratualmente e lhe concedeu a
oportunidade de se pronunciar sobre as respostas dos distribuidores e das
testemunhas às questões colocadas pela Autoridade

e muito menos

analisado as observações das empresas visadas ao referido Relatório.

12
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40,

Por esse motivo, as empresas visadas entendem que, em 4 de novembro de
2014, não pode ter a AdC facultado à Comissão

“zii;i

resumo cio processo, a

decisão prevtvta, ou na sua ausência, qualquer outro docunzento que indique
qual a lijilia de ação p;ojiosta”, urna vez que ainda não se encontravam
disponíveis os elementos indispensáveis para a AdC adotar uma decisão
final, nem tinha a AdC ouvido a Galp Energia quanto às diligências
complementares de prova.
41. Resulta por conseguinte evidente que a AdC não cumpriu com as regras
relativas à cooperação entre a Comissão e as autoridades dos Estados
Membros em matéria de concorrência, previstas no artigo

11.” do

Regulamento n.° 1/2003, pelo que deve a Decisão Impugnada ser declarada
nula por ter sido adotada sem ter sido respeitado o Direito da União Europeia
o artigo 11.” n.° 4 do Regulamento n.° 1/2003

-

aplicável no que respeita à

oportunidade de a Comissão Europeia se pronunciar.
42. Passando de seguida à análise do tipo objetivo, verifica-se que, nos termos do

arL° 9°, n.° 1 da Lei 19/2012, “[sjão proibidos os acordos entre empresas, as
práticas concertadas entre empresas e as decisões de associações de
empresas que tenham por objeto ou como e!kito impedir, jdsear ou restringir

de/brnza sensível a concorrência no todo ou em parte do mercado nacional,
nomeadamente as que consistam em:

(...)

c) repartir merecidos ou finites de

abcivtechnento
43. No entanto, e como se verá, na verificação do preenchimento dos elementos do
tipo objetivo, a AdC, e a forma como interpreta a jurisprudência nacional
relativa a restrições por objeto, cai numa insanável contradição e num grave
erro de direito.
44.

Assim, reconhece que para que se verifique a existência de um acordo tem que
existir

um

concurso

de

vontades

entre

pelo

menos

duas

partes,
13
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independentemente da forma de manifestação, podendo tal concurso de
vontades resultar quer das cláusulas de um contrato quer dos comportamentos
das partes (cE § 421 da Dl ejurisprudência aí citada).
45. Contudo, não obstante no presente caso o comportamento das panes indicar

inequivocamente um determinado concurso de vontades distinto daquele que.
segundo a AdC, resulta das cláusulas contratuais, persiste a AdC em
considerar que a mera existência das cláusulas nos contratos “implica riscos
de lesão do valor da livre concorréncia, pois que qualquer distribuidor
zeloso e cumpridor da legalidade pode ser competido a dar cumprimento ao

contratado, em obediência ao princípio ‘pacta sina sen’anda” [...] para
evitar litígio?’ (ct

* 436 da Dl ejurispnadência aí citada.

46. Ora, se fosse esta a correta interpretação da lei, então nunca os
comportamentos das panes poderiam espelhar um concurso de vontades
diverso do que resultasse de uma dada cláusula contratual, o que é
diarnetralmente oposto ao que resulta da jurisprudência dos Tribunais da
União Europeia corno adiante se demonstrará.
47. Vale a pena recordar de resto que a jurisprudência europeia é rica em exemplos
de casos em que se aplicou o artigo 101.” do TFUE tendo sido provada a
existência de um acordo mediante a observação daquilo em que se traduziu a
conduta das partes após a celebração de um contrato escrito com teor
dissonante da conduta.
48. Em diversos casos de aplicação do artigo 101.” do TFUE. designadamente a
relações verticais. o ponto de partida era aliás um acordo aparentemente em
linha com o artigo 101.0 do TFUE, mas onde subsequentemente veio a
revelar-se que o fabricante instituiu uma política de distribuição contrária a
esta norma, sendo essencial pan demonstrar a infração provar a existência de

14
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um acordo, para o que era necessário apurar em que medida tal política
representava um encontro de vontade com os distribuidores.
49. Os tribunais europeus têm-se assim ocupado de analisar a conduta dos
distribuidores para avaliar em que medida se estava unicamente perante uma
política unilateral (caso em que não haveria lugar a acordo) ou se na realidade
aquela revelava uma aquiescência expressa ou tácita à política do fabricante
(caso em que existiria um acordo).
50.

O presente caso é em tudo idêntico: não obstante a interpretação que a AdC
efetua do clausulado dos contratos escritos, a conduta da Oalp Energia que
-

revela que pelo menos desde 1 de janeiro de 2000 (no que para os presentes
autos releva) apenas proibia as vendas ativas, e dos seus distribuidores que,
-

pelo menos desde a mesma altura, realizaram vendas passivas com o
conhecimento da primeira

-,

demonstra que o conteúdo do contrato escrito,

ainda que se admita que ao proibir vendas fora território estivesse também a
incluir as vendas passivas, não reflete o entendimento das partes a propósito
desta matéria.
51. Assim, e em primeiro lugar, é indispensável dar a devida atenção ao contexto

económico e jurídico em que foram celebrados e em que se aplicam os
contratos em causa nos presentes autos.
52. Os primeiros contratos de distribuição de GPL em garrafa remontam à década
de 1960, numa altura em que a hoje Petrogal (à data, CIDLA) era o principal
fornecedor de GPL em garrafa presente no mercado nacional.
53. Atenta a antiguidade das minutas contratuais utilizadas no negócio da
distribuição de GPL em garrafh, e o contexto histórico em que foram
celebradas, a Galp Energia não exclui
condições de o afirmar

—

—

embora não esteja também em

que o modelo de negócio então prevalecente possa

ter exigido uma proteção territorial absoluta aos distribuidores, muitos deles a
15
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operar em territórios remotos com reduzida escala e onde seria necessário
conferir proteção para garantir o efetivo abastecimento dos distribuidores à
população.
54.

Conclui-se, por isso, que ao longo das décadas este modelo de negócio não
ficou imobilizado, tendo-se ao invés ajustado a novos ambientes económicos
e legais, mantendo, não obstante, algumas das suas caraterísticas essenciais, o
que não poderia ter sido ignorado pela AdC.

55. Pode de resto afirmar-se que as minutas contratuais não sào encaradas pela
Galp Energia e pelos seus distribuidores corno o elemento central da
regulação das suas relações, diversos fatores apontando nesse sentido,
designadamente

56. O papel apenas relativo das minutas contratuais na regulação das relações
comerciais entre as empresas Visadas e os seus distribuidores de primeira
linha decorre, aliás, da circunstância de que as regras aplicáveis constam
também dc outros instrumentos com relevo no negócio.
57.

O denominado Programa Estrela GPL, junto aos autos com a DE,

58. Trata-se, sucintamente,

-
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59.

Para o que agora aqui releva, as regras que o referido Programa

60.

61. Note-se aliás que toda a prova constante dos autos relacionada com entregas ao
domicílio (lis. 5844 a 5$50 e 6198 e 6199) constitui evidência clara da
inexistência de qualquer limitação à realização de vendas passivas.
62. Várias outras regras não escritas desenvolvidas pela prática, e não constantes
dos contratos,

aplicam-se à relação entre a

Galp Energia e os seus distribuidores de primeira linha.
63. São disso exemplos

64. Outro exemplo consiste na obrigação de recolha de garrafas dos operadores
concorrentes, sempre que o cliente pretenda passar a adquirir Galp Gás
(deixando assim de recorrer ao fornecedor concorrente), e de entrega das

17
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mesmas à Galp, para

posterior

devolução à proprietária

(o

fornecedor

concorrente).
65. Ou

66. Acresce que, dando-se como provado nos autos que, a partir de 1997, diversos
contratos da Gatp Energia com os seus distribuidores de primeira linha
limitam expressamente a proibição de vendas fora do território às vendas
ativas, dúvidas não havendo de que permitem as vendas passivas, não pode
deixar de considerar-se que a permissão de vendas ativas era uma regra
genericamente aplicada a toda a rede de distribuição.
67. Outra interpretação não seria possível, não sendo crível que a Galp Energia
contenha regras distintas relativas à liberdade de atuação territorial aplicáveis
aos seus diferentes distribuidores de primeira linha, cabendo destacar três
motivos, entre outros, para que assim não seja.
68. Com efeito, tal cenário daria origem a sobrecustos relacionados com a gestão
dos contratos como um todo, na medida em que existiriam regras diferentes
consoante o distribuidor, e gerar-se-iam situações insustentáveis na relação
com os distribuidores que vissem outros distribuidores, de áreas geográficas
vizinhas, realizarem vendas passivas a clientes das suas áreas geográficas
enquanto a eles estaria vedada tal possibilidade.
69. Tal situação acabada mesmo por provocar um profundo desequilíbrio do
sistema de distribuição do GPL em garrafa como um todo, introduzindo
concorrência intramarca por via das vendas passivas apenas em alguns
territórios, sem que seja possível identificar uma qualquer razão de negócio
válida e objetiva para que a empresa tivesse tomado tal opção.
18
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70. Quisesse a AdC ter ido além da mera leitura da cláusula constante do contrato
e procurado observar o efetivo funcionamento do mercado do GPL em
garrafa antes de retirar as conclusões que levaram à DI, facilmente se teria
apercebido de que a proteção territorial absoluta de que vem acusada a Galp
Energia não seria sequer racional como instrumento de gestão do negócio e
de maximização dos lucros da companhia nos dias de hoje. Não serve,

portanto, à empresa.
71. A GaIp Energia detém cerca de

restantes

do mercado do GPL engarrafado. Os

são detidos pela Repsol, Rubis (antiga BP), Prio e OZ Energia

(antiga Esso).
72. Por conseguinte, instituir uma regra que obrigue os distribuidores de territórios
vizinhos a rejeitarem o fornecimento em caso de vendas passivas, seria, com

grande probabilidade, o mesmo que remeter o cliente para os distribuidores
de marcas concorrentes do seu território. Recorde-se, de fucto, que o GPL é
um produto altamente homogéneo e substituível entre marcas diferentes.
73. De resto, a proibição de realização de vendas passivas a clientes finais
oriundos de outros territórios
de

—

que, como resulta da DL— representam cerca

das vendas dos distribuidores de primeira linha, implicaria que os

distribuidores deveriam recusar a venda a consumidores finais de fora do seu
território que entrassem num ponto de venda para comprar GPL,
encaminhando-os para o revendedor do seu território.
74. Não existe qualquer prova nos autos de que tal sucedesse ou fosse suposto
suceder por força do contrato.
75. Acresce que não existem, ao longo de todo o período da suposta infração,
quaisquer registos de queixas ou de outro tipo de iniciativas da mesma
natureza levadas a cabo por distribuidores de primeira linha junto da Galp
Energia a denunciar vendas passivas de outros distribuidores e/ou a pedir a
19
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intervenção desta para as impedir, o que sena natural se os distribuidores se
considerassem vinculados a tal regra
76 A Dl cai recot i entemente no erro de procurar tratar as situações relatit as a
tendas antas

ciqa pioibiçio é legitima e. logo, as quei\as e iespetiva

flscaliiação também
77.

como se fossem situações relatix as a tendas passit as

De tacto, todos os elementos constantes do processo, desde todas as
deelaracões das Visadas sempre que a AdC lhe dirigiu questões. a prot a junta
pelas Visadas, as respostas dos distribuidores aos questionarios que lhes
foram remetidos, a prot a junta peios distribuidores

i

elnit a a efetit a

realizaçao de tendas passit as. aos elementos e\tracontratuais aplicat eis a
relação entre as partes. entre outros, apontam. de fbima concludente e
concordante, no sentido de que as Visadas não limitaram de alguma forma a
liberdade dos distribuidores no que toca à possibiLidade de respondei a
pedidos não solicitados de clientes de outros temtórtos.
78. Seguras que estavam da sua ralão quanto à regra vigente a respeito das tendas

passivas, as Visadas requereram à AdC a realização de diligências
complementares de prova, incluindo a audição de todos os seus distnbuidores
de primeira linha quanto áquilo em que se traduz o acordo de tontades a
respeito desta matéria
79.

Na perspetiva das Visadas, o resultado de tal diligência permitiu. sem margem
para grandes dút idas, corroborar o seu entendimento quanto ao ponto de
t

ista dos seus distribuidores atuais relativamente áquilo que e a vontade de

ambas as partes
80. Com efeito, ndo obstante a forma como a AdC viria a conduni a reali7açio
dessa diligência complementar de prova, a verdade e que

dos

distribuidores atuais das Visadas não confirmaram a leitura da 4d( quanto a

20
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suposta proibição contratual de realização de vendas passivas a clientes de
outros territórios.
81. Ora, sabendo-se que nos autos vigora o princípio do

iii

dubio pro reo, corno

imposição dirigida à AdC no sentido de se pronunciar favoravelmente ás
Visadas sempre que não houver uma certeza sobre os factos decisivos para a
decisão da causa, cumpre então questionar corno, diante de tal expressão
numérica, ainda assim se decidiu na Dl resolver a dúvida existente em
prejuízo das Visadas, condenando-as numa coima de mais de nove milhões
de euros.
82. Certo sendo que, no âmbito também das diligências complementares de prova,
considcrou a AdC que não obstante os contratos não serem exclusivos, ficou
demonstrada a existência de uma “exchLçiWdade de facto tios distribuidores
no seu território de atuação”,

com base no facto de

dos distribuidores a

terem confirmado quando inquiridos sobre a matéria (cE parágrafo 59 do
Relatório de Diligências Complementares de Prova).
83. Mas, igualmente alarmante, é constatar que diversa informação que foi
concretamente transmitida pelos distribuidores acabou mesmo por ser
distorcida ou ignorada cm prejuízo das Visadas, como o ilustram à saciedade
os seguintes exemplos:
a. A lis. 5719 responde o distribuidor

que não

realizou vendas fora do território, embora tenha realizado vendas passivas
(o que demonstra que, ao contrário do que se defende na Dl, não é claro
que os distribuidores tenham apreendido que os dois conceitos se
confUndem), mas no anexo opta a AdC por referir apenas que o mesmo
não realiza vendas fora do território, substituindo a resposta afirmativa
quanto às vendas passivas por um “não aplicável”;

21
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b. A fis. 6712 o distribuidor

embora não preenchendo o

questionário, responde por escrito “não realizei vendas fora do território

estabelecido porque não tive solicitações da parte de clientes” e “nunca
solicitei à Petrogal indicações sobre se poderia ou não realizar vendas
fora do meu território de atuação”, no entanto no anexo à Dl, o que
consigna a AdC é que o mesmo “não responde”;
e. A fis. 6741 o distribuidor

esclarece, em relação ao

questionário que lhe enviaram anteriormente, que “temos um contrato que
define áreas no entanto praticamos vendas em Portugal continental onde
podemos ir logisticamente e manter margens líquidas” e “nunca
recebemos nenhuma indicação da Petrogal para não realizar essas
vendas, repito vendas onde tenho margem”, mas no anexo opta a AdC por

consignar que o mesmo respondeu que não efeWou vendas fora do
território e que o seu contrato o proibe;
d. A (is. 5587 afirma o distribuidor
quanto a vendas passivas que, “relativamente ao solicitado no ponto
1.1.1, segue (em anexo 2) fatura que demonstra a venda” e que “não
recebemos qualquer indicação escrita ou oral no sentido de não efectuar
vendas fora do território”, sendo que no anexo nem sequer se menciona

esse distribuidor como tendo sido inquirido.
84. Certo sendo que, em bom rigor, o simples facto de se dizer que
distribuidores afirmaram não ter efetuado quaisquer vendas fora do território

por causa do contrato e/ou por imposição da Galp, para além de se mostrar
inócuo no que toca à responsabilidade das Visadas, pode até ser visto como
louvável.
85. Com efeito, parece ignorar a AdC que, como reconhece expressamente nos
presentes autos, as Visadas proibem legitimamente a realização de vendas
22
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ativas fora do território. E que, não vender fora do território, significa única e
exclusivamente respeitar o contrato que, como é sabido, proibe as vendas

ativas.
86. Por conseguinte, acenar com o argumento de que

distribuidores referiram

que não efetuaram vendas fora do território, sem se distinguir concretamente
se estão em causa vendas passivas ou ativas, em nada contribui para a

descoberta da verdade material, antes se revelando uma falácia.
87, E não se defenda que do simples facto de se questionarem os distribuidores se
efetuaram ou não vendas fora do território, isso significará automaticamente
que aí se encontrariam compreendidas tanto as vendas passivas como as
ativas. Ou melhor: não se diga que, para o declaratário médio, é líquido que
por “vendas fora do enitório” pretende fazer-se alusão, também, às vendas
passivas.
88. Como é lógico, um distribuidor pode realizar uma venda em resposta a um
pedido não solicitado de um cliente de outro território, não tendo que
necessariamente realizar essa venda “fora do território”. Numa situação em
que o cliente não necessite do transporte de mercadoria nem sequer chega

aliás a existir uma “saída do território”.
89. Na realidade, para esclarecer uma dúvida existente, bastaria à AdC ter
concedido a todos os distribuidores inquiridos a possibilidade de
responderem também à segunda pergunta do questionário, a qual tinha como
missão indagar precisamente se “as vendas que realizou foram resultado de
pedidos espontâneos/não solicitados de clientes”, ou seja, se terão sido feitas
ou não vendas passivas.
90. Lamentavelmente, porém, a partir do momento em que no questionário
expressamente adverte a AdC que só deveria responder a essa segunda
questão quem tivesse respondido de forma afirmativa à que incidia sobre
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vendas fora do território, apenas contribui para adensar o que, de outra forma,
se mostraria facilmente resolúvel.
91.

Ora, se tivermos em consideração que o objeto do processo se cinge
unicamente à existência de urna suposta proibição de realização de vendas
passivas a clientes de fora do território contratual, revela-se francamente
dificil de compreender por que razão a AdC colocou aos distribuidores
questões como “Existem

(ou tvistimI;l)

distribuidores da Petrogal de outros

territrn’ios de atuação que realizam (ou realizara,;,) vendas resultantes de
ações/ abordagens diretas/unto de clientes situados naquele que, segundo o

contrato, corresponde ao vosso território”.

92. Tudo isto é ainda mais surpreendente se se pensar que, depois do envio de um
primeiro questionário aos distribuidores, que manifestamente se revelou
ineficaz para verdadeiramente esclarecer a dúvida existente quanto a vendas
passivas, viria a AdC a remeter aos mesmo a depois um Questionário
Adicional, supostarnente para

‘gai’antb’ a exatidão das respostas dos

distribuidores” quanto às vendas passivas.

93. No entanto, pasme-se. constata-se que tal Questionário Adicional, por razões
que se desconhece, não contém sequer uma única referência expressa a

vendas passivas...
94. A AdC preferiu portanto não correr o risco de fazer uma pergunta direta e clara

aos distribuidores de primeira linha da Galp Energia que tornasse evidente o
que as Visadas têm vindo a dizer desde o início do processo: que as vendas
passivas dos distribuidores de primeira linha não são proibidas.
95. No limite, vistas e revistas as respostas dadas aos questionários remetidos pela

AdC, a verdade é que apenas

distribuidores acabariam eoncretamente

por responder que não fizeram vendas passivas, apontando que a razão para
tal foi o contrato ou imposição da Galp.
24
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96. Diante de tais elementos, poder-se-ia então ponderar unia questão inquietante:
mostrar-se-á minimarnente plausível e justificável considerar neste processo
que o acordo existente entre as partes se confundia efetivamente com o que
resultava do texto de uma minuta do contrato, se apenas
dos

distribuidores

inquiridos

por

todo

o

país

do universo
o

reconhece

expressa mente’?
97. Uma análise mais cuidada e objetiva destas respostas permite descortinar mais

uma relevante incongruência: é que estes

distribuidores respondem,

todos, que não fizeram vendas passivas por causa do contrato ou imposição
da Galp, ao mesmo tempo que declaram, frontalmente, que realizaram vendas
ativas fora do tenitório, não obstante o contrato.
98. Por outras palavras, o contrato que embora proibindo vendas fora território,
não os impedia de realizar vendas ativas já impediria, a crer-se nas respostas,
de realizar vendas passivas (?!).
99. Mais uma prova, que a AdC ignorou, de que a forma como as perguntas se
encontravam redigidas deu azo a sérias dúvidas e a erros de interpretação. E
mais uma prova de que, ao contrário do que se faz crer na Dl, não se revelou
assim tão claro para os distribuidores que por “vendas fora do território” se
quisesse também abranger as vendas passivas.
loa.

Resulta por demais evidente que a linha de argumentação trilhada pela AdC.
embora processualmente confortável porque no fundo lhe permite condenar
as Visadas com base em meros textos sem nada mais ter que provar, acaba
por redundar numa decisão injustificadamente opaea, senão mesmo alheia às
finalidades que, a nível de punibilidade e aplicação de unia sanção, se visa e
se deveria acautelar no presente processo.

101, No fundo, alega a AdC que os contratos celebrados com os distribuidores, a
partir do momento em que previam uma proibição de vendas “fora do
25

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo
Pr.Du Mimkirio. Ld Ex.Eat P,I;ta de Catalarb - IW)5.33$ Sanurém
Tckf; 2330Q0t(Xl Fn. 243Ifl32fl Mau, tribanale .upcni.awun.nak.w

Prcc.W

VERSÃO

102115.9YUSTR
CONFIDENCIAL

território”, proibem então também as vendas passivas. embora sem conseguir
explicar muito bem porque motivo é que. na dúvida, se haverá dc concluir
não só pela interpretação do texto do contrato que mais prejudica as Visadas.
como até mesmo pela interpretação que a lei proibe que se faça.
102. De resto, segundo refère a AdC ter-se-á tomado inequívoco, a partir do ano
2000, que era impossível a existência de qualquer restrição à realização de
vendas passivas, por via de acordos com distribuidores.
103. Mas se assim é, diante de contratos anteriores a essa data (e portanto
celebrados antes de ser inequívoca a proibição em causa), e nos quais apenas
se refere que são proibidas “vendas fora do território”, a única conclusão
lógica seria a de que, quando as partes os celebraram, não sabiam que
infringiam a lei.
104. Mantendo-se então os contratos em vigor, surgiria então a referida estatuição
legal, a partir de 2000, diante da qual nenhum agente poderia continuar a
ignorar que as vendas passivas não poderiam ser proibidas em acordos
verticais.
105. Certo sendo que. também aqui, a conclusão mais lógica seria apenas uma: a
de que referindo-se os contratos a “vendas fora do ten-itório”. não poderiam
os mesmos ser interpretados no sentido de que aí se incluiriam, também, as
vendas passivas.
106. Nunca é demais relembrar que como reconheceu a AdC na sua decisão, a
proibição de vendas ativas, resultante dos contratos, afigurava-se plenamente
legal e justificada. pelo que interpretada a expressão ‘vendas fora do
território” como compreendendo vendas ativas, daí não resultaria qualquer
transtorno para as regras da concorrência.
107. Ora, levada então ao limite a tese defendida na Dl, o que pretende fazer crer a
AdC é que, a partir do ano 2000, ter-se-ão conformado as Visadas,
26
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eonscientemente, que os seus acordos anteriores, que unicamente incluíam a
referõncia “vendas fora do território”, poderiam passar a ser interpretados no
único sentido que a lei proibe frontalmente: o de que incluíam também as

vendas passivas, embora do contrato tal não resultasse expressamente.
108.

Mas se assim é, e sem prejuízo de se poder desde logo evidenciar o ilógico de
toda esta conclusão, no mínimo verifica-se que a responsabilidade que é
assacada

ás

Visadas,

afinal,

não

será

tanto

porque

quiseram

deliberadamente impor aos seus distribuidores que não fizessem vendas
passivas, mas antes porque, depois de 2000, não terão cuidado em admitir
que uma interpretação possível da supra referida cláusula seria a de que
incluiriam a proibição de algo que a lei impedia expressamente que se
restringisse, ao invés de pura e simplesmente lhes ser admitido que
assumissem na sua relação com os distribuidores a postura de que o único
sentido possível da supra referida cláusula sei-ia o de que a mesma abrangeria
apenas as vendas ativas. em relação às quais existia uma justificação legal.
109. Certo sendo que se suscita ainda uma importante questão: se é verdade o que

defende a AdC. que implicações daí resultarão no que diz respeito aos
distribuidores em relação aos quais não existia contrato escrito com as
Visadas?

Pretender-se-á fazer crer que quanto aos mesmos não

existiria uma proïbição de vendas ativas? Pretenderá a AdC afirmar que
quiseram as Visadas restringir-lhes a realização de vendas passivas?
110. Repare-se, aliás, no seguinte: se, para efeitos de uma condenação por infração
do art.° 9.°, n.° 1, aI. c) da Lei n.° 19/2012, a partir do momento em que existe
um contrato escrito, não se mostra efetivamente necessário produzir mais
nenhuma prova para que fique demonstrado o acordo existente entre as
ambas as partes (como defende a AdC na sua visão formalista dos factos),
como se procederá entào nos casos em que não exista contrato escrito? Será
27
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que em tais circunstâncias a AdC nio condena, ou seiá que o que acaba por
fazer é, como se impunha que fizesse no caso concieto, tentar reunir prova
daquilo que serão as regras pelas quais as partes vão confoi mando. ao longo
cio tempo, a sua atuaçao
111.

Conclui-se, pois. que uma mesma situação do ponto de vista concorrencial
poderá acabará por ser, aos olhos da AdC, tratada de forma
processualmente distinta, consoante haja ou não um contrato escrito.
Havendo contrato, sera a visada condenada e pouco ou nada adianta que
produza pi o a sobi e a forma corno a sua relação com a outra parte se iegia
Na falta de contrato, porem, impenderaja sobie a AdC o onus da prova sobre
os termos do acordo existente, podendo até acabar por sei profenda urna
absolvição caso se conclua que ambas as paites pautavam a sua relação de
urna forma conforme a lei.

112.

Certo sendo, não se duvide, que se porventuia houver um contrato escrito
conforme à lei e vier a AdC a apurai que as relações entie as paites a violam,
optara a AdC por defender que a letra do contrato não se aplica, e que o que
interessa verdadeiramente é o comportamento das partes, acabando assim poi
proferir uma condenação e desconsiderando o que conste, eventualmente, do
contrato escrito

113.

Em sede de processo da AdC, portanto, são as Visadas sempre presenteadas
com o pior dos dois mundos: se celebraiem um contrato conforme, serão
condenadas se o seu comportamento revelar que o acordo cm vigor não
coincide com a letia do contrato; se ao invés não tixerem uni contrato
conforme,

serão

condenadas

à

mesma,

tornando-se

mdi fei ente

a

demonstração dc que o seu eompoi Lamento revele que o acordo em vigor não
coincide com a letra do eontiato

28

Tribunal da Concorrência, Regulaçio e Supervisão
1°Juízo
Pr.Du Município, Ed Ex-Escola Prática dc Cavalatia -2005-345 Sumarém
Tcicft 243090300 P2E 243090329 Mali: tflunaLcsupcnisaribtmais.argpI

Pmc.N° 10V15,9YUSTR
VERSÃO CONFIDENCIAL

114. Tudo visto e ponderado, acabam as Visadas por ser condenadas num

montante exorbitante, como se tivesse sido desmantelada pela AdC a maior
prática anticoncorrencial alguma vez descoberta neste país, embora do que se
trate é apenas de um puro formalismo, de uma suposta proteção dos
distribuidores ditos “mais zelosos”, sem se ter a AdC interessado em apurar
de que forma é que verdadeiramente a concorrência seria posta em perigo, à
luz das circunstâncias.
115. Adiante, entre os

§ 456 e 472 da DT, a AdC afirma que, no presente caso, o

objeto restritivo do acordo traduz-se numa restrição de vendas passivas
resultante de

contratos de fornecimento da Petrogal com distribuidores

de primeira linha e de todos os contratos da mesma natureza celebrados pela
Galp Açores e pela Galp Madeira.
116. No entanto, a AdC mais não fez do que olhar unicamente para uma cláusula
contratual no mínimo ambígua, dar-lhe a pior leitura possível (em termos
jusconconenciais), considerando-a assim uma infração por objeto e
dispensando-se de olhar para o caso concreto.
117. Desde logo, e recordando uma vez mais que para ser restritivo da
concorrência pelo objeto um acordo deve ser, considerando o contexto
económico e jurídico em que se insere, concretamente apto a restringir a
concorrência no mercado, ficou por demonstrar na Dl a concreta aptidão de
uma suposta proibição imposta aos distribuidores de realizar vendas passivas
constante dos contratos a restringir a concorrência em diversos casos.
118. Assim, nas ilhas

cada uma

correspondendo a um mercado relevante geográfico autónomo, assim
considerado na Dl (cf. § 410 da Dl), sem relações de concorrência com outras
ilhas, e onde

29
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119. Atentos os custos de transporte da mercadoria, naturalmente que não existe

concorrência inter—ilhas com outros distribuidores da Galp Energia, salvo em
casos exceeionais, como resulta até de prova constante dos autos (cE fis
5955. 6738)
120. Do mesmo modo, na ilha
, pelo que unia suposta limitação das
vendas passias a clientes de foia do território, seria apenas para as iestantes
ilhas, que. como é incontroveiso, não se encontram em ielação de
concori êneia
121. Fm tais casos, ainda que existisse, como defende a AdC na Dl, uma proibição
de realizar vendas passi as a clientes de fora do território, não seria sequer
eoncretamente

idónea a restungii

a

concorrência

não

podendo sei

considerada uma infração pelo objeto, como se 1hz na DI
122. Aciesce que nas ilhas
não podendo falar-se poitanto de uma
sequer potencial restrição da concoirência
123. Sobra, alem da ilha

124. Por seu turno, na Região Autónoma da Madeira,

125. Em todos estes casos, a aaliação do contexto económico e iuridieo em que
se insere a elausula contratual em crise nos autos, mesmo na leitura que a
30
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AdC desta flhz, teria permito concluir que o objeto do acordo nunca poderia

ser restritivo da concorrência, por não ser concretamente apto a restringi-la.
126. Por fim, atendendo ao tipo de suposta infração em causa nos autos, cabia à
AdC demonstrar a sua concreta aptidão para restringir a concorrência em
regiões como os territórios mais densamente povoados, como as cidades de
Lisboa ou do Porto,

127.

É

que é tudo menos claro ver como poderia ser sequer implementada uma

suposta proibição de vendas passivas, atendendo à frequência e recorrência
de pedidos de vendas não solicitados (vendas passivas) a que os
distribuidores de primeira linha estão sujeitos, pelo simples facto dc terem
pontos de venda com as portas abertas ao público.
128. Na verdade, parece evidente que unia tal proibição feita cm abstrato, sem um
sistema concretamente implementado nos pontos de venda com vista a pó-la
em prática não seria sequer apta a restringir a concorrência. Sendo que nada
nos autos aponta para que as partes tivessem qualquer intenção dc interpretar
e executar a dita cláusula de tal forma.
129. Assim, tivesse a AdC analisado o contexto económico e jurídico cm que os
contratos são implementados, como aliás se encontrava obrigada, teria
verificado, por um lado, que (i) mesmo que a cláusula que proibe vendas fora
do território proibisse vendas passivas, em diversos casos a cláusula não tem
qualquer aptidão concreta a restringir a concorrência; e, por outro, que (ii) a
cláusula em questão, que proibe vendas fora do território, refere-se
unicamente a vendas ativas, não incorporando qualquer proibição de vendas
passivas, como se sustenta na DI.
130. A AdC, para concluir pelo preenchimento do “caráter sensível da restrição da
concorrência”, basta-se apenas com a alegação simples de que está cm causa
3
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urna restrição hwckore, considerada urna restiição da concorrência por
objeto, peio que restrrnge sensivelmente a concorrência
131.

Contudo, a AdC parte de urna conclusão eirada,

i

e, de que os acoidos de

distribuição de GPL em garrafa, celebrados entre as empiesas visadas e os
distnbuiclores, contêm urna restrição grave da conconência (a limitação de
vendas passivas).
132. Na iealidade. resulta supra exposto, ficou por demonstrar que os tais acoi dos
contivessem qualquei restrição da concorrência giave
133.

De resto, não obstante a redação da cláusula nalguns contratos possa ser, na
leitura da AdC, ambigua por não dizei expiessamente que e apenas aplicável
a vendas ativas, o entendimento das partes formado ao longo das décadas e já
totalmente consolidado em 1 de janeiro de 2000 e o de que as sendas
passivas fora a clientes oriundos de fora do territono contratual são
permitidas, não existindo, por isso, qualquer restiição

134. Tal

decorre,

igualmente,

dos

elementos

constantes

do

processo,

designadamente dos iesultados das diligências complementares de prova os
contratos de Fornecimento de GPL em garraFa entie as empresas visadas e os
distribuidores

de

primeira

linha

não

incluem

restrições

graves

da

concorrência com uni objetivo anticoncorrencial, pelo que não são acordos
restritivos da concorrência pelo seu objeto
135. Por estes motivos, reitera a Galp Energia que a AdC devia ter procurado
Fundamentar com detalhe por que motiso entende constituírem os acordos de
distribuição em causa uma restrição por objeto, não se bastando com a
“utilização de uma fórmula abstrata” A Galp Energia iecorda, alias, que nos
termos da jurisprudência europeia. o objetiso anticonconencial de uni acoido
não pode ser estabelecido apenas pela utilização de uma fórmula abstrata
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136. A AdC considera ainda que os contratos entre as empresas Visadas e os seus

distribuidores de primeira linha, para além de inifingirem o direito da
concorrência nacional, violam igualmente o direito da concorrência europeu,
em particular, o artigo lOl.°, nY 1 alínea c) do TFUE.
137. A AdC começa por referir que apesar de a “influência ou

impacto nos flatos

comerciais entre Estados Membros [ser] mais evidente nos casos em que a
prática anticoncorrencial cobre ou está implantado em vários Estados
Membro?’ (* 547 da Dl), “uma prática anticoncorrencia! que cobre apenas
um Estado Membro é igualmente capaz de produzir esse impacto” (* 548 da
Dl).
138. No entanto, importa recordar que, de acordo com jurisprudência dos tribunais
europeus, a suscetibilidade de a abrangência de um acordo aplicado à
totalidade do território de um Estado Membro contribuir para a
compartimentação dos mercados• e de afetar as trocas intracomunitárias
constitui apenas uma “presunçõo de que o comércio entre Estados-Membros
[é] afetado”. A referida presunção poderá “ser iidida se a análise das
características do acordo e do contato económico em que ele se insere
demonstra[sse] o contrário”.
139. Nesse sentido, ciente de que, pan caracterizar a existência de um impacto
mínimo nas atividades económicas transfronteiriças entre pelo menos dois
Estados Membros, não bastava a simples referência no sentido da qual os
acordos em causa abrangiam a totalidade do território nacional (ao contrário
do que fez na NI), a AdC procurou justificar o seu entendimento ( 550 a 556
da Dl).
140. A Galp Energia reitera que ficou demonstrado que os contratos de
fornecimento de GPL em garrafa em causa não restringem a liberdade
contratual dos distribuidores, uma vez que existe um acordo, posterior à
33
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redação dos contratos, mas estabilizado plenamente a 1 de janeiro dc 2000,
no sentido de as vendas passivas serem permitidas.
141. Por este motivo, não pode a AdC considerar que os referidos acordos afetam
as trocas comerciais entre Portugal e os outros Estados Membros da União
Europeia.
142. Alega a AdC que “nto obstante as barreiras

ao comércio de natureza

regulamentar e logística. o GPL eni garra/à é um produto sujeito a trocas
comerciais entre Estados Membros” (* 55! da DI).
143. Tal referência, porém. sem qualquer aporte de elementos faetuais de prova,
não é suficiente, por si só, para demonstrar que os contratos em causa são
suscetíveis de afetar o comércio entre Estados Membros.
144.

De facto, resulta evidente que não basta à AdC referir que as existentes
“barreiras ao comércio de natureza regulamentar e logística

“

não impedem

o preenchimento do elemento de afetação do comércio, sem procurar explicar
os motivos pelos quais chega a esta conclusão.
145. Refere ainda a AdC que “tendo em conta a natureza restritiva da
concorréncia dos acordos em análise, e a longa duração destes acordos,
considerasc que as práticas em causa que visam a clivLvão territorial cio
mercado de GPL em garra/à são suscetíveis de ajétar o comércio entre
Estados—Membros”.
146.

A Galp Energia refuta este argumento. Como ficou largamente demonstrado

ao longo do processo, os contratos de fornecimento de GPL cm garrafa em
causa não se revestem de uma natureza restritiva.
147. Alega, ainda, a AdC que os acordos em causa, “ao proibirem a realizaçào de
vendas passivas jóra do território

“.

são também “suscetíveis de impedir o

jornecimento de GPL em garra/à a clientes localizados noutros Estados
Membros, des4gnaclain ente em Espanha, que tenhani realizado pedidos
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epontáneos aos (hMH/)l1u/Ofl?S de GEL em

garrafh

das visadas” ( 553 da

Dl).
148. Para suportar tal ideia. refere que a distribuição do GPL em garrafa é
normalmente efetuada num

raio de 200 a 300 km do centro de

armazenamento ou enchimento, podendo os distribuidores de GPL em
garrath situados perto da fronteira com Espanha ficar impedidos de exportar
para o território espanhol em resposta a pedidos espontâneos ( 551 da Dl). E
menciona igualmente que os acordos em causa “são slLvcetíveis tIL’ tiiiiiietitw’
o nlie? de preços do GPL

t’iii ganvja, (155!iil

rcthizi ido o iiii’el dc cotisiuno

deste produto cm Portugal e lunitaudo, de /bnna mdh’cta, (is fluxos
trausjmnteiriços do GPL cm grosso” ( 555 da Dl).
149. Como referiu supra, a Galp Energia entende que a AdC não fez prova

suficiente da suscetibilidade de os acordos em causa aumentarem o nível de
preços do GPL nem da alegada redução do nível de consumo de GPL em
garrafa em Portugal. Traia-se, na opinião das empresas visadas, de
declarações teóricas apenas.
150. Acresce que existe uma diferença de preços significativa entre o GPL em
garrafa comercializado em Portugal e Espanha, sendo os preços em Portugal
do GPL em garrafa, expresso em €/kg. são entre 40 a 50% mais elevados que
os preços regulados praticados em Espanha ( 140 da Dl). .A Galp Energia
interroga-se, assim, qual a proporção de espanhóis com interesse em importar
GPL em garrafa de Portugal

com

preços muito mais elevados...

151. Além de as conhecidas difèrentes especificações técnicas entre o GPL
engarrafado em Portugal e em Espanha. aliás identificadas na Dl, que
constituem um obstáculo adicional ao comércio entre os dois países.

152. Por último. a AdC refire que “qualquer novo emranle que pretenda
estabe!ecerse em Por ugal como conconente na distribuição de GPL cm
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gairajci pode e/alvmenfe
em fiução

causa”
153.

(

cm

(ItI’(lAar Ou

reparuç’ão de

udo iï’tilhu’

ti sua

entrada

mercado existente por/orça

dos

110

i?ieictItlí

contratos em

556 da Dl).

Ora, esta afirmação da AdC é contrariada pela entrada no mercado dcplcn’erv
como a Tutigás, a Prio e a Digal, bem como a compra das operações da Esso

pela OZ Energia e da BP pela Rubis, que demonstram que os contratos das
empresas visadas não tiveram nem têm como vocação encerrar o mercado
nacional da comercialização de GPL em garraflis. nem tào pouco dificultar o

seu acesso.
154. Pelas razões acima descritas, a AdC não demonstrou que os contratos de

distribuição de GPL em afcwram o comércio entre os Estados—Membros.
155. Quanto à noção dc “susc’eti/ai/it/ade de afetaçào do coiiu;cio entre os Eswdos

Membros”, a AdC entende estar verificado o mesmo, urna vez que os acordos
entre as empresas visadas e os distribuidores são suscetíveis de aumentar o
nível de preços do GPL em garrafa nessas regiões. deste modo afetando o
nível de importações de GPL em garrafa proveniente de outros Estados
Membros, designadamente de Espanha

(

562 a 564 da Dl).

156. No entanto, e como ponto prévio, cumpre referir que, para a AdC, os
a considerar no

/111:0

pu’mliítov/vci’i’içvs

ti

“/htore.v

da pie risihiÍidade da a/ëtação incluem a nature:a dos
)O5íç(0

de iiieitado das enipresas eiivoividas e o

contexto em que se dese,il’olhenz”

(* 56’ da Dl).

157. Não obstante, para demonstrar que os contratos da Galp Energia com os seus
distribuidores de GPL em garrafa são suscetíveis de afetar o comércio entre
Estados Membros. a AdC recorreu a apenas um destes fatores (ia. o
contexto em que se desenvolvem).
158. Entende a Galp Energia que a AdC não trouxe ao processo elementos
suficientes que comprovem o elemento “suscetibilidade de a/ètação do
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comércio entre os Estados Membros

‘

te., que os acordos em causa têm uma

influência na estrutura do comércio entre Estados Membros.
159. Por último, o conceito de afetação do comércio integra um elemento

quantitativo que limita a aplicabilidade do direito comunitário a acordos e
práticas suscetíveis de produzir efeitos de certa magnitude.
160. A avaliação do caráter sensível é fUnção das circunstâncias especificas de
cada caso, nomeadamente da natureza do acordo e dos produtos abrangidos
bem como da posição de mercado das empresas em causa.
161. Para provar que a afetação do comércio entre Estados Membros se reveste de
um caráter sensível, a AdC referiu-se ao facto de os acordos em causa
abrangerem a totalidade do território nacional, concluindo que estes “afetam,
pela sua própria natureza, o comércio entre Estados Membros”

(* 574 da

DI).
162. No entanto, conforme refere expressamente a Comissão nas Orientações
sobre a afetação do comércio entre Estados Membros, no “caso de acordos
ou práticas abusivas que abrangem o território de um único Estado-Membro,
pode ser necessário proceder a uma avaliação mais aprofundada da
possibilidade de esses acordos ou práticas abusivas afetarem o comércio
entre os Estados Membros” tendo-se, nomeadamente, em consideração a
vocação dos acordos em causa para encerrar o mercado nacional.
163. Entendem as empresas visadas que a AdC não demonstrou na Dl que com os
contratos de distribuição de GPL em garrafa houve uma alteração sensível da
estrutura do comércio entre os Estados Membros, nem tão pouco tenha ficado
evidenciada a vocação dos referidos contratos para encerrar o mercado
nacional, assim como para dificultar a penetração das empresas de outros
Estados Membros no mercado nacional em causa.
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164. A entrada no mercado de players como a Tutigás, a Prio e a Digal, bem como
a compra das operações da Esso pela OZ Energia e da BP pela Rubis,
demonstram precisamente o contrário, ou seja, que os contratos das empresas
visadas não tiveram nem têm como vocação encerrar o mercado nacional da
comercialização de GPL em garrafas, nem tão pouco dificultar o seu acesso.
165. O segundo argumento utilizado pela AdC são as quotas de mercado das
empresas visadas.
166. Antes de mais, a Galp Energia nota que os acordos que não correspondam
aos critérios definidos pela Comissão não são “automaticamente suscetíveis

de afetar sensivelmente o comércio entre Estados Membros, sendo
necessário procede,’ a urna análise casuística”.
167. Quanto a este ponto, a AdC alega que, atendendo às quotas de mercado das
empresas visadas em Portugal Continental
(de, pelo menos,

e nas Regiões Autónomas

, as empresas visadas “dispõem de um poder

económico suficientemente grande para que as suas práticas possam afetar
de unia maneira sensível o comércio entre Estados Membros” ( 577 da Dl).
168. A AdC alega, igualmente, que chegaria à mesma conclusão caso tivesse em
consideração as quotas de mercado das empresas visadas no mercado das
fontes de energia utilizadas no segmento doméstico nacional (i.e.,

,

uma vez que, atendendo à natureza da infração e ao facto de a proibição das
vendas passivas incluída na maioria dos contratos se aplicar à totalidade do
território português, os acordos em causa “são suscetíveis de afetar

sensivelmente o comércio entre os Estados Membros, independentemente de
se considerar tun mercado mais restrito ou mais lato” (*. 579 da DI).
169. No entanto, ainda que a Galp Energia reconheça que uma quota de mercado
de

ultrapassa o limiar dos

de quota de mercado, forçoso é de

concluir que a suscetibilidade de um acordo com uma quota de mercado
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inferior a 10% é muito mais limitada

do que um

acordo, como entende a

AdC, em que as panes do mesmo têm quotas de mercado de “pelo menos,
”.

170. Em suma, a Galp Energia considera que não ficou estabelecido o requisito
“afetação do comércio entre Estados Membros” de que depende, como
vimos, a aplicação do artigo 101?, n.° 1 do TFUE.
171. Cabe ainda salientar que, ao contrário do que se sustenta a Dl, a AdC tinha
obrigatoriamente que delimitar o mercado relevante, na medida em que aferiu
do preenchimento dos elementos “sensibilidade da restrição” e “afetação do
comércio entre os Estados Membros”.
172. Além disso, a AdC não ponderou devidamente, na delimitação do mercado

relevante, as relações de substituibilidade existentes entre o GPL engarrafado
e a biomassa, o GPL canalizado e o gás natural. Se o tivesse feito teria
chegado a conclusões diversas quantoà quota de mercado das Visadas e não
poderia dar como preenchidos, também por esta razão, os referidos elementos
do tipo objetivo.
173. De tudo o exposto se conclui que, no caso concreto das Visadas, se revela

impossível defender que as mesmas puderam ter atuado ou com culpa ou
sequer com a consciência de que o seu comportamento era punido por lei, ao
contrário do que defende a AdC.
174. Desde logo, coloca-se a questão: se é verdade que o que resulta dos contratos

é uma restrição de “vendas fora do território”, como pode então defender-se
que as Visadas quiseram deliberadamente proibir algo que do texto do
contrato não se retira expressamente?
175. No limite dos limites, poder-se-á admitir que o texto era ambíguo, e aberto a
interpretações, e que evenwalmente as Visadas poderão não ter tido o
cuidado necessário de antecipar que qualquer distribuidor “mais zeloso”
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poderia do texto da cláusula deduzir que a mesma se referia também a vendas
passivas.
176. A verdade, contudo, é que a quase totalidade dos contratos

se

mostra

celebrada antes de 2000, numa altura em que, como concede expressamente a
AdC, ainda não

era

inteiramente inequívoco que a proibição da realização de

vendas passivas era também ilegal.
177.

Assim, limitar-se a AdC a afirmar que quando foram celebrados os contratos
as Visadas tinham o dever de saber que as respetivas condutas eram ilícitas,
não faz qualquer sentido.

178. Determinante, no limite, seria o facto de se fazer constar da Dl que, não
obstante essa consciência da ilicitude, que não poderá ter deixado de ser
adquirida a partir de 2000, as Visadas teriam decidido manter em vigor os
seus contratos com a redação anterior, assim conduzindo a que passasse a

haver “uni perigo de os distribuidores mais zelosos e que pretendam evitar
uni potencial litígio contratual, cumprirem escrupu!osamente a proibição em
causa”, que viria de trás.
179. Mas se assim é, e se vêm as Visadas condenadas a título de dolo, o que
pretende então a AdC afirmar é que, mais do que ter ocorrido uma simples
falta de cuidado aquando da revisão dos contratos a partir do ano 2000, o que
sucedeu concretamente foi um ato de vontade das Visadas especificamente
dirigido a manter na sua relação com os distribuidores os contratos tal como
se encontravam redigidos antes de 2000, conformando-se assim com o fàcto
de daí poder resultar uma restrição ilegal à concorrência.
180. Por outras palavras: a própria AdC reconhece que a infração imputada às
Visadas não se esgotou no simples facto de se ter decidido celebrar antes de
2000 um conjunto de contratos com cláusulas proibidas, ao invés sendo
pressuposto essencial da sua condenação a circunstância de terem decidido
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conscientemente manter no seu acordo uma proibição que não podiam
ignorar ser ilícita.
181.

De resto, a AdC acaba por admitir que, em bom rigor, quando foi tomada a
decisão de incluir nos contratos uma proibição de vendas passivas (ou seja,
antes de 2000), tal não comportamento não era, pelo menos inequivocamente,
contrário á lei.

182. Ora, tudo isto vem precisamente ao encontro do que pretendem as Visadas
transmitir como sendo o argumento essencial das suas defesas: para prova do
elemento típico “acordo” não basta fazer prova da letra de contratos
celebrados desde os anos 60.
183. Bem examinada Dl, por conseguinte, o que pretende ffizer crer a AdC é que,
sendo inequívoca a restrição de vendas passivas a partir de 2000, tornou-se
ilícita qualquer interpretação que se faça da cláusula referentea’vendas fora
do território” no sentido de aí se incluir também as vendas passivas.
184. Por outras palavras: as Visadas podiam livremente incluir nos seus contratos
uma proibição de vendas fora do território, mas apenas desde que por vendas
fora do território se entendesse vendas ativas.
185. Ou seja: não obstante ser inequivocamente proibida por lei qualquer restrição
a vendas passivas, deviam as Visadas ainda assim ter tido o cuidado de, nos
seus contratos, impedir que nos distribuidores “mais zelosos” se formasse a
consciência de que o contrato poderia ser interpretado no sentido contrário à
lei.
186. Trata-se de um ponto de vista inusitadamente formalista e totalmente injusto,
não se compreendendo como pode condenar-se as Visadas não por aquilo que
decidiram dolosamente. mas mais porque, numa suposta revisão interna às
suas cláusulas contratuais, não se terá tido o cuidado de antever que nos
distribuidores poderia suscitar—se uma dúvida contra legem.
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187. Não há de facto coerência nenhuma em admitir como certo que, a partir de
2000, não poderiam as Visadas deixar de ter consciência da existência de
uma proibição, ao mesmo tempo que se entende que poderia em abstrato
persistir nos distribuidores a consciência do contrário, ao invés de

simplesmente se julgar plausível que, em face da entrada em vigor da nova
lei, se viu afastado o risco invocado pela AdC, não só por revogação legal
expressa, mas também por revogação tácita por encontro das partes, em
conformação de comportamento.
188. Com efeito, se é verdade que as Visadas se conformaram com a possibilidade
de a cláusula em apreço poder ser interpretada num sentido que a lei não
admitia, como se concilia essa suposta evidência com o facto de inúmeros
distribuidores terem vindo aos seus autos admitir que realizavam vendas
passivas sem as Visadas os punirem?
189. Repare-se que não falamos de contratos com dois ou três anos, mas com
décadas de duração. Não seria pois plausível que, tendo as Visadas
conhecimento da realização de vendas passivas proibidas, houvesse evidência
de alguma cessação de contrato fundada nesse facto, ao longo de todos estes
anos?
190. O que vem de se expor pretende demonstrar que se conclua que, com base
nos elementos de que dispunham as Visadas, nunca se tomou conhecimento
de nenhuma alternativa que, sabendo-se mais correta, se optou por não
prosseguir em beneficio da que se adotou.
191.

É que

é precisamente nesse ponto que reside a culpa: ter ao seu dispor um

leque de opções,

saber distinguir as legais das ilegais, e optar

conscientemente por alguma das que se mostram contrárias à lei.
192. Certo sendo que, repita-se, não se pode construir a existência de culpa com
base em textos ultrapassados ou riscos abstratos de interpretações contrárias à
42
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lei, mas sim no acordo de vontades que na prática efetivamente existia e
era fomentado pelas Visadas, em

relação ao qual dúvidas não há de que se

afigura legítimo e conforme às regras da concorrência.
193. Assim, que elementos posteriores a 2000 se poderá afirmar que se veio a
conhecer, relativamente a vendas passivas, e que imporiam que na
consciência das Visadas se questionasse o entendimento que se havia já
formado? Não é certo que em mais de 15 anos os distribuidores iam tbzendo
reiteradamente vendas passivas?
194. Cabe ainda suscitar a questão do termo inicial da prática que, mesmo que

tudo o que a AdC sustenta devesse considerar-se provado, permitira sempre
concluir que o inicio da suposta infração não era o dia 1 de janeiro de 2000
mas sim

—

em tal caso hipotético de haver uma infração

—

em 1 de janeiro de

2001.
195. Em concreto, a AdC fixa o início da infração no dia 1 de janeiro de 2000,
data da entrada em vigor do Regulamento (CE) n.° 2790/1999. Porém, o

artigo 1 2.° deste diploma estipula que, até 31 de dezembro de 2000, o artigo
81.0 (agora l01. não seria aplicável aos acordos celebrados antes de 1 de

janeiro de 2000 e que, embora não satisfizessem as condições do
Regulamento, satistziam as condições dos Regualmentos então revogados,
em particular, no que aqui releva, o Regulamento (CE) N.° 1984/83.
196. Ora, como se viu, mais de

dos acordos é anterior a 1 de janeiro de 2000,

altura em que, pela própria admissão da AdC na Dl, não era clara a ilicitude

das restrições territoriais, sendo o Regulamento (CE)

ii”

1984/83 aliás

totalmente omisso a tal respeito.
197. Assim sendo, não pode deixar de concluir-se que os acordos preenchiam as

condições de isenção do Regulamento (CE) n.° 1984/83, mais que não seja
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porque este Ignorava a ihcitude das restrições territoriais, devendo portanto a
infração apenas considerar-se iniciada em 1 de janeiro de 2001
198. Mesmo na eventualidade, que só por cautela se admite, de não proceder nada
do que acima se alega, forçoso se toma reconhecer que o montante da coima
concretamente aplicada pela AdC as Visadas é excessivo, e inteiiamente
desproporcional
199. Desde logo, se numa visão formalista dos fhctos se conclui que é indiferente,
para efeitos de preenchimento do tipo, que não relevara juridicamente o facto
de os contratos estarem ou não a ser implementados de acordo com a sua
redação, pelo menos a título de cálculo da medida concreta da coima tal
não poderá defender-se
200. De resto, deve precisar-se que, embora conste da Dl que o olume de

negócios

total

das
€

Visadas

cm

2014

foi,

iespetnamcnte,

e €

de

€

tais valores não

espelham, minimamcntc, o olumc de negócios diretamente ielacionado com
a infração
201. Com efeito, em 2014 o volume de negocios das Visadas no que
concretamente diz respeito ao GPL não foi além dc C
e€

C

respetivamente

202. Mas se assim é, conclui-se que no que diz respeito ã Petrogal e a Galp
Açores. a decisão de lhes aplicar coimas de €

e E

corresponde a sancioná-las com valoies que ascendem a uma percentagem de
e

do volume de negócios relacionado com a área de negócio onde

se teria dado a infração
203. Não pode dc resto deixar dc atentar-se que, teorias e cautelas abstratas a
parte, nenhum beneficio económico propriamente dito retiraiam as Visadas
da piática que lhes é imputada, antes pelo contrario, eomproando-sc que a
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unidade de negócio de GPL tem vindo nos últimos anos a gerar prejuízos, na
ordem dos cerca de

de euros (ou seja, quase

vezes mais do

que o montante único das coimas aplicadas pela AdC).
204, Deve também ser tido em conta que, se em algum momento a referida dúvida
nos distribuidores mais zelosos alguma vez existiu (o que por mera cautela de
patrocínio), certamente que na presente data a mesma não se verificará mais.
205.

É

aliás curioso como a AdC, em todos os comportamentos que as Visadas

optem por adotar, retira deles sempre a pior consequência possível.
206. Assim, confrontadas as Visadas com o teor das acusações formuladas na NI,
foi pelas mesmas decidido, de boa fé, remeter a todos os seus distribuidores
uma nota circular em que se esclarecia que as regras contratuais admitiam a
realização

de

vendas

passivas

nos

territórios

atribuídos

a

outros

distribuidores.
207. Diante de tal tomada de posição, contudo, a postura da AdC foi simples: em
vez de se centrar no envio da carta circular como compromisso demonstrado
pelas Visadas na defesa das regras de concorrência e na eliminação de
quaisquer ambiguidades e riscos hipotéticos, opta por se aproveitar de tal
iniciativa como uma prova adicional para a condenação.
208. E com uma consequência ainda mais clamorosa: é que retira de tal carta
circular enviada a todos os distribuidores basicamente uma confissão por
parte das Visadas de que o teor das cláusulas era ambíguo, ao mesmo tempo

que

conclui

que as Visadas “nunca esclareceram /unto tios seus

distribuidores que, não obstante a proibição contratual, as vencias passivas
eram permitidas” e que a prática da infração em causa persiste ainda à
presente data.
209. Foi, por conseguinte, inteiramente indiferente para a entidade que tem por
missão garantir a aplicação das regras de concorrência em Portugal o envio
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da citada carta circular a todos os seus distribuidores, sejam eles mais ou
menos zelosos, restando assim às Visadas o pior dos dois mundos
210. Teimos em que, poi se constatar sei injustificados os montantes das comias
aplicadas às Visadas, deem as mesmas ser objeto de uma drástica iedução.
que tenha em linha de conta

(i)

o concreto comportamento das Visadas,

(ii)

os objetios que piesidiram às cláusulas contratuais em questão, no que diz
iespeito à proibição de “vendas fora do território” (que, realce-se novamente,
são permitidas no que tange a sendas ativas),

(iii)

a circunstância de mais de

dos contratos terem sido celebiados antes do ano 2000, (iv) os
resultados das diligências complementaies de prosa que, no niínimo,
confirmam que eventuais dúvidas sobie o alcance das cláusulas tiveiam uni
impacto i eduiido no universo dos disti ibuidores,

() a ausência de beneficio

económico para o grupo Galp Energia do sucedido,

(si)

a inexistência

antecedentes contraordenaeionais das Visadas poi infrações às regras da
concorrência,

(ii)

a ocosência de prejuízos

na unidade de

negócio de GLP e o olume de negócios concretamente relacionado com a
infração, (viii) a total disponibilidade das Visadas para colaborar com a AdC
no íoineeimento de toda a iníbrmação solicitada e no esclarecimento de
quaisquer questões ao longo do pweesso e, finalmente, (ix) a eireunstãncia de
a prática em causa, mesmo considerando que alguma vez tenha existido (o
que apenas por cautela se concede), já tei cessado definitivamente

Questões prévias
1’
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Da incontornável nulidade da decisão recorrida por manifesta falta de
fundamentação e omissão de pronúncia quanto a factos de que não podia deixar de
conhecer:
Alegam as recorrentes que, no caso concreto, e no que tange à moldura aplicável e
volumes de negócios das empresas visadas, faz-se constar da decisão impugnada (DI) que,

‘para efeitos de determinação da medida concreta da coima, a Autoridade considera
relevante ponderar igualmente os volumes de negócios diretamente relacionados com a
infração ao longo da respetiva duração (por referência às vendas realizadas no mercado
relevante considerado pela Autoridade)”. O que vai de encontro ao teor das suas “Linhas
de Orientação sobre a Metodologia a Aplicar na Determinação de Coimas”, de 20 de
dezembro de 2012. Contudo, em parte alguma da Dl se vislumbra qualquer tipo de
distinção entre o volume de negócios total, alcançado pelas Visadas, e o volume de
negócios relacionado com a infração, que será o mais relevante. Ora, a partir do
momento, porém, em que a AdC ofaz e decidefazer apressa menção a que o volume de
negócios diretamente relacionado com a infração foi por si tido como relevante,
impunha-se então que aplicitasse, circunstanciadamente, de queforma e em que medida
assim foi. No entanto, a AdC nem adianta sequer um valor que seja, pelo que ficam as
Visadas impedidas objetivamente de, mediante a leitura da decisão, apreender até que
ponto é que tal elemento teve, ou não, qualquer relevo para eJêitos da medida
concretamente aplicada no final, o que contribui, com todo o devido respeito, para uma
evidente erosão dos deveres de transparência e objetividade que a própria AdC se
pugnou prosseguir, com a adoção das linhas de orientação a que supra se faz alusão.

Concluem, assim, que ao ser aplicada às Visadas uma coima, à luz do art. “artigo

69.0 da

Lei a° 19/2012, sem se vislumbrar na DI qualquer aplicitação sobre o volume de
negócios concretamente relacionado com a infração e em que termos é que o mesmo
contribuiu para a determinação da medida concreta da coima, verifica-se uma nulidade,
por omissão de pronúncia sobre factos que não poderiam deLrar de ser conhecidos, em
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conformidade com o disposto no art.” 379.’:
aplicável porforça do disposto no arL° 41.’:

ti.”

,•0

1, aL q do C’PP, subsidiariamente

1 do RGCO.

No mesmo plano, alegam as recorrentes que a DI acolhe uma Jórma de
responsabilidade contrao,-denacional objetiva de todas as visadas, tido se mencionando
na mesma um único nome, uma única pessoa, que, em concreto, e no exercício das suas

fim ções e por causa delas, tenha atuado ou omitido atuar em seu nome e interesse, em
termos que permitam que, à luz do critério plasmado no art.” 73.’:

ti.”

2, o seu ato

individual possa ser legalmente imputado às visadas e à respetiva vontade coletiva.
Concluem que ao condenar as Visadas pela prática de uma contraordenação, sem
demonstrar ou sequer se pronunciar sobre a identidade e poderes dos concretos agentes
singulares que, à luz do ad.” 73.’: n.” 2 da Lei

ii.”

19/2012, legitimam a imputação de

responsabilidades a pessoas coletivas, padece a Dl de unia nulidade, por falta de
fundamentação e omissão de pronúncia, em col!/õnnidade com o disposto no ad.” 379.’:
n.” 1, aL c) do CPP, subsidiadamente aplicável porforça do disposto no ad.” 41.”,n.” 1
do RGcO. Mais defendem que qualquer interpretação do art” 5& “do RGC’O no sentido
de que poderá ser aplicada uma coima a pessoas coletivas sem que, na decisão proferida
pela autoridade administrativa, se explicite e concretize a identjftcação das concretas

pessoas singulares cuja atuação e poderes lhes torna imputáveis os factos. em revelia do
art° 73.’:,:.0 2 da Lei st” 19/2012, é inconstitucional, por violar o princípio da legalidade
previsto no art.” 29.’:n.” 1 da CRI’, para além do disposto nos arts. 18.’:

n.”

1 e 32.’:

ii.”

10 da CRI’, o que se argui para os devidos efeitos.
Nas suas alegaçôes, pugna a AdC pela improcedência das questões invocadas,
alegando que a coima foi determinada considerando a natureza

grave

da bfraçào, o

volume de negócios dfretamente relacionado com a infração, o grau de participação na
infração, a colaboração prestada à Autoridade e a situação económica das visadas. Mais

acrescenta que, no que conceme à alegada falta de fundamentação quanto à
“quant(ficação” do volume de negócios relacionado com a infração para efeitos da
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medida da coima concretamente aplicada, sobre a AdC não recai qualquer obrigação
legal de apresentar os cálculos e as respetivas ponderações que faz para cada um dos
critérios referidos no parágrafo anterior. Nos termos da lei, a AdC está, sim, obrigada a
enunciar os critérios aplicados e a sua respetiva face à prova produzida e de mais
elementos constantes do processo.
No que respeita à não identificação das pessoas singulares que praticaram os factos
em nome e no interesse das recorrentes, salienta a AdC que, no presente processo a

man(festação de vontade das Recorrentes se encontra apressa pela assinatura dos seus
legais representantes (ou por quem os represente) nos contratos celebrados com os
distribuidores. A veracidade e autenticidade dos documentos ou das assinaturas nos
mesmos apostas, não foram, em momento algum, postas em causa pelas Recorrentes.
Resulta, pois, que não está em causa qualquer violação do princípio da legalidade, pelo
facto da AdC na sua Decisão não ident(ficar as pessoas singulares, que, terão assinado os
250 contratos, os quais: a) foram fornecidos pelas Recorrentes (ou sejam estão em causa
factos pessoais que as Recorrentes não podem desconhecer: b) se encontram juntos aos
autos nunca tendo sido suscitada, ao longo de todo o processo, a validade da vinculação

das Recorrentes. Por fim, a existirem dúvidas sobre a ident(flcação das concretas pessoas
singulares cuja atuação e poderes torna imputáveis os factos às Recorrentes, dúvidas
essas que impediam as Recorrentes de apreenderem a totalidade de tais factos, deveriam
as Recorrentes, em resposta à Nota de ilicitude, solicitados os esclarecimentos que
entendessem por convenientes. Diga-se sempre, no entanto, que quer da resposta Nota de
Ilicitude, quer do presente Recurso de impugnação, resulta que as Recorrentes
apreenderam a totalidade dos factos que lhes são imputados, em particular o conteúdo
dos contratos e a sua vinculação aos mesmos.
Cumpre apreciar e decidir.

Os requisitos da decisão administrativa estão definidos no aa 58°, do Regime
Geral das Conwaordenações (RGCO), considerando-se, a propósito e tal como sustentam
49
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Figueiredo Dias e Nuno Brandão no parecer junto aos autos, que o “preceito procede a
uma enunciação esgotante dos aspetos essenciais de uma decisão de caráter condenatório
próprio de um ordenamento sancionatório público”.
Relativamente ao grau de exigência no cumprimento, em geral, deste preceito,
considera-se que a fundamentação não pode deixar de tomar patente para o arguido as
razões de facto e de direito que conduziram à sua condenação. Por conseguinte, o critério
operativo de determinação do grau de fundamentação da decisão administrativa
condenatória deve ser o direito de defesa do arguido, podendo-se, assim, concluir que a
fundamentação da decisão será suficiente se possibilitar ao arguido “um juízo de
oportunidade sobre a conveniência da impugnação judicial”. Acrescenta-se ainda que a
fundamentação da decisão administrativa também deve, em sede de impugnação judicial,
“permitir ao tribunal conhecer o processo lógico de formação da decisão administrativa”2.
A lei é omissa quanto ao regime aplicável no caso de omissão dos elementos
exigidos pelo ad. 58°/l, do RGCO. No essencial e de forma mais preponderante, têm sido
dois os regimes propostos, designadamente o recurso ao regime geral das irregularidades,
por aplicação subsidiária dos arts. 118°! 1 e 123°, ambos do CPP, ou o recurso ao regime
especial da sentença penal condenatória, previsto no ad. 379°, do CPP, ex vi ad.

410/1,

do

RGCO.
Entende-se que é de aplicar a segunda hipótese enunciada, uma vez que a razão de
ser da exigência de fundamentação da decisão administrativa condenatória não é diversa
da teleologia imanente à fundamentação da sentença penal, designadamente garantir ao
arguido “um incontomável direito a conhecer as razões do sancionamento”3.
Isto significa que a omissão dos requisitos previstos no art. 58°!l, do ROCO,
conduz a uma nulidade sanável, que se considera suprida caso o arguido tenha incluído, na
sua defesa, os elementos omitidos ou insuficientemente concretizados (cfr. ad. 1210/1, aI
1
2

FIs. 8896.
António de Oliveira Mendes e José dos Santos Cabral. Notas ao Regime Geral das Confraordenações e Coimas.
Almedina, 3* edição. p4. 194.
António de Oliveira Mendes e José dos Santos CabraL ob. cêt. p4. 193.
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e). do CPP, ex vi art 41” 1, do RGCO) A possibilidade de se tratai de uma nulidade
insanável é urna hipotese que, sem prejuízo de melhoi entendimento, se considera que não
tem supoite legal, face ao regime geral consagrado nos arts 119”. a

onímrro,

e 120°,

ambos do CPP. São estes os parâmetios gerais a considerar na decisão das concretas
questões suscitadas pelo recorrente
Assim. em concieto. no que respeita a atendibilidade pela AdC dos

negoc ioç diretamente i elacionado com a m/i ação ao longo da

“solui;ies

respetiva

de

dia Ci( ão”

considera-se que assiste razão às recorrentes Com efeito, a mera enunciação desse
elemento corno um dos fatores a considerar na determinação da medida da coima poderia
não ser problemática, paia efeitos de compreensão da decisão, não fosse o caso da AdC
tei publicado as “Linhas de Onentação sobre a Metodologia a Aplicar na Determinação dc
Coimas” Ai esclarece que o primeiro passo metodológico consiste na deteiminação de
um montante base, que considera o volume de negócios realizado pelo visado pelo
processo quanto aos bens ou serviços direta ou indiretamente relacionados com a infração
Oia. da leitura da decisão não se compieende se a AdC tomou em considci ação o referido
volume de negocios para os efeitos indicados nas aludidas Linhas de Orientação ou para
outio tipo de ponderação Considera-se. por isso, que AdC violou o disposto no art 58°il,
aI e), do RGCO
Sucede que as recoi rentes pronunciaram-se no recurso de impugnação sobre esse
elemento concreto

(cfi

ponto 640 e ss). explicitando a sua concreta importância na

determinação da medida da coima E, por isso, evidente que exerceram cabalmente o seu
direito de defesa, pievalceendo-se. por isso, da faculdade que lhes foi negada poi via da
aludida insuficiência Consequentemente, considera-se que a referida nulidade se mostra
sanada
No que respeita a não concretização. em termos factuais. dos criterios dc conexão
previstos no art 7302, da LdC, aceita-se, como não poderia deixar de sei, que a
imputação dos factos às recorrentes, enquanto pessoas coletivas, pressupõe a verificação
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de um dos fatores de conexão estipulados no citado preceito. Contado, isso não significa
necessariamente que, o substrato de facto imputado, tenha de identificar as pessoas
singulares respetivas. Com efeito, o que se considera ser essencial, sem prejuízo de
melhor entendimento, é que não haja dúvidas quanto à verificação de um dos fatores de
conexão. E isso, no plano da imputação factual, pode ser extraído da própria configuração
da infração ou do seu contexto.
O caso presente é paradigmático nesse sentido, pois a prática restritiva da
concorrência que é imputada às recorrentes traduz-se em cláusulas inseridas em contratos,
contratos estes que as próprias recorrentes juntaram aos autos. Ora, isso significa que as
recorrentes aceitam a sua participação enquanto sujeito negocial, o que pressupõe um
vínculo que apenas podia ser assumido e mantido pelos seus administradores ou por
pessoas cuja atividade, neste plano específico, estava necessariamente compreendida na
esfera de vigilância e controlo daqueles (cfr. an. 409°, do Código das Sociedades
Comerciais

—

CSC).

É

também a configuração da infração que toma indubitável uma

atuação em nome e no interesse das visadas. Com efeito, as cláusulas sancionadas
estavam inseridas em contratos celebrados em seu nome ou das suas antecessoras e que as
recorrentes assumiram e que regulavam as suas relações com os distribuidores, pelo que
necessariamente conectadas com a organização, funcionamento e realização dos fins das
visadas4.
Consequentemente, quando no plano dos factos se imputam os mesmos às
recorrentes, tendo por referência cláusulas contratuais, é com incontomável clareza que se
percebe que subjacente a essa imputação está a assunção de que os factos, quer por via da
assinatura dos contratos (celebrados após 2000), quer por via da sua manutenção (quanto
aos contratos anteriores), foram praticados, em última instância, pelos seus

Sobre o critério da awaçâo no Interesse da pessoa coletiva e para mais desenvolvimentos veja-se José Lobo
Moutinho e Pedro Carda Marques. in Lei da Concorrência. Comentário Conlmbrkense, Mmedina, 2013. pág. 736 e ss.
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administradores (diretamente ou por pessoas cuja atividade estava compreendida na sua
esfera de vigilância e controlo).
Por conseguinte, pese embora o muito respeito que nos merecem o Professor
Figueiredo Dias e o Professor Nuno Brandão e se concorde com urna parte significativa
das asserções gerais que tecem no parecer junto aos autos5, não se partilha a sua conclusão
final no sentido de que “ao não especificar nos flictos provados qualquer concreta
conduta de alguma pessoa /isica integrada na organização das sociedades visadas e, do
mesmo passo, abstendo—se de precisar o estatuto funcional de quem terá atuado por sua
conta, a decisão condenatoria omitiu uma matéria de jácto essencial à realização cio
ilícito—típico”.

No que respeita à questão de constitucionalidade invocada, considera-se que a
interpretação do art. 58°, do ROCO, no sentido de que poderá ser aplicada urna coirna a
pessoas coletivas sem que, na decisão proferida pela autoridade administrativa, se
explicite e concretize a identificação das concretas pessoas singulares cuja atuação e
poderes lhes torna imputáveis os factos, não viola o disposto nos arts. 29°/l, 18°/l e 32°/l,
todos da CRP, quando, como é o caso, a própria configuração da infração e/ou o seu
contexto não suscitam dúvidas no sentido de que a imputação dos factos assenta num dos
critérios de conexão previstos no citado normativo legal.
Por conseguinte, no plano dos requisitos formais da decisão, não há fundamento
para determinar a anulação da decisão impugnada.
Termos em que, improcede esta questão prévia.
*

Nulidade da decisão por ter ficado por provar uni elemento estruturante de
toda a condenação:

Alegam as recorrentes, no ponto 343 do recurso de impugnação, que as respostas
em que a AdC se baseia para considerar que uma parte relevante dos distribuidores se
Cfr, Os. 8853 e ss,
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sentia vinculada pela suposta proibiçào de não realizar vendas passivas a clientes defora
do território, além de estatisticamente inexpressiva, não permitem, de forma alguma,
reiirar tal conclusão, pelo que, face ao exposto, deve a Decisão Impugnada ser declarada
nula por terficado por provar um elemento estntturante de toda a condenação, qual não
seja a existência de uma convergência de vontades quanto à proibição de vendas passivas
a clientes de outros territórios.
Cumpre apreciar e decidir.
Um dos elementos objetivos típicos da infração imputada consiste, tal como será
explicitado melhor em sede de fundamentação de direito, na existência de um acordo que
tenha por objeto ou efeito impedir, falsear ou restringir a concorrência.
O não preenchimento deste elemento
verificado

—

—

que as recorrentes consideram não estar

conduz necessariamente à não verificação da infração, pelo que a questão

invocada reporta-se ao mérito da decisão, não assumindo qualquer autonomia específica
no plano dos pressupostos processuais, designadamente por via de uma nulidade.
Termos em que, improcede esta questão prévia.
*

O desrespeito pelas regras europeias no que respeita à intervenção da
Comissão Europeia:

Alegam as recorrentes que a AdC não cumpriu com as regras relativas à
cooperação entre a Comissão e as autoridades dos Estados Membros em matéria de
concorrência, previstas no artigo 11.0 do Regulamento n.° 1/2003, quer porque não há no

processo evidências do cumprimento de tais regras, quer porque na data que a AdC
indicou, na qual terão sido cumpridas tais regras, não pode ter facultado à Comissão “um

resumo do processo, a decisão prevista, ou na sua ausência, qualquer outro documento
que indique qual a linha de ação proposta”, uma vez que ainda não se encontravam
disponíveis os elementos indispensáveis para a AdC adotar uma decisão final, nem tinha a
AdC ouvido a Galp Energia quanto às diligências complementares de prova. Nestes
54
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termos, deve a Decisão Impugnada ser declarada nula por ter sido adotada sem ter sido
respeitado o Direito da União Europeia

—

o artigo 1 IY n.° 4 do Regulamento n.° 112003

-

aplicável no que respeita à oportunidade de a Comissão Europeia se pronunciar.
Por sua vez, pugna a AdC pela improcedência da questão, salientando que deu
cumprimento ã comunicação e que este dever de comunicação é lateral e alheio ao
processo de contraordenação. Mais acrescenta que, na data em que foi efetuada a
comunicação, os elementos que ainda não constavam do processo não eram aptos a fazer
reverter a linha de ação a adotar na decisão condenatória, porquanto os demais elementos
por si só já eram bastantes para concluir que a proibição das vendas passivas constante
dos contratos consubstanciava uma infração grave às regras da concorrência.
Cumpre apreciar e decidir.
Conforme esclarece a Comissão, na Comunica çào sobre a cooperação no âmbito
da rede de autoridades de concorrência, o aft.

110/4,

do Regulamento (CE) n° 1/2003

estipula um mecanismo de cooperação para efeitos de aplicação coerente das regras
comunitárias da concorrência. Entende-se, por isso e tal como defende a AdC, que
estamos perante um procedimento que, podendo ou não ser praticado no próprio processo

de contraordenação, não afeta o seu andamento. Por conseguinte, o cumprimento ou não
do disposto no aft. 1 1°/4, do Regulamento (CE) n° 1/2003 não consubstancia qualquer

nulidade processual ou mesmo irregularidade processual.
Termos em que, improcede esta questão prévia.
*

Não há mais nulidades, questões prévias ou exceções que obstem ao conhecimento
do mérito da causa, impondo-se salientar que: (i) a prescrição do procedimento apenas
poderá será cabalmente apreciada após o enquadramento jurídico correto da conduta; (ii) a

análise da constitucionalidade do art. 69°/2, da LdC, apenas se justifica que seja efetuada
após a constatação da verificação da infração e, por isso, em sede de determinação da
medida da coima; (iii) e a violação do principio ia dubio pro reo e do princípio da
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igualdade, evposta nos pontos 140 a 164, é matéria que não tem autonomia processual em
ielação à convicção dos ftictos e ao enquadramento jurídico, peio que considera-se que a
alegação das reconentes sera consumida pela ponderação e análise que o Tribunal
efetuará nestes dois planos

Alteração não substancial dos factos e da qualificação jurídica

Nos termos e paia os efeitos do art 358°il e 3, do CPP, ex

ir

art 41” 1, do RGCO,

comunicou-se às recorrentes uma altetação não substancial dos [‘netos e da qualificação
jurídica. tendo—se feito ieconduzir a sua conduta também ao estatuído no art 6$°/3, da
LdC, nada tendo sido requerido

Fundamentação de facto
*

Factos provados

1)

A Petrogal é unia sociedade anónima detida a 100% pela Galp Energia,
empresa holduzg do grupo Galp Energia A atividade do grupo Galp Energia
abiange esseneialmente três segmentos de negóeio (r,) prospeção, pesquisa,
avaliação, desenvolvimento e pwdução de petioleo e gás natural,

(ti)

aprovisionamento, refinação e distribuição de matérias-primas como o crude
e piodutos em vias de fabrico, e

(tu,)

aprovisionamento, comercialização e

distribuição de gás natural e piodução de energia eletuca e térmica
2)

A Petrogal desenvolve a sua atividade na arca do petróleo biuto e seus
derixados, encontrando-se ativa ao nivel (r.) da refinação de petróleo bruto e
seus derivados,

(ii)

do tiansporte, distribuição e comeicialização de petroleo
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bruto, seus derivados e gás natural;

da pesquisa e exploração de petróleo

bruto e gás natural; e (iv,) de quaisquer outras atividades e serviços industriais,
comerciais e de investigação conexos,
3)

A Galp Açores é detida a 100% pela Petrogal e dedica-se à distribuição,
armazenagem, transporte e comercialização de combustíveis líquidos e
gasosos, lubrificantes e outros derivados do petróleo, na Região Autónoma
dos Açores.

4)

A Galp Madeira também é detida a 100% pela Petrogal e encontra-se ativa na
distribuição, armazenagem, transporte e comercialização de combustíveis
líquidos e gasosos, lubrificantes e outros derivados do petróleo na Região
Autónoma da Madeira.
*

5) Alguns tipos de usos domésticos admitem a utilizaçào tanto de gás, seja GPL
ou gás natural, como de eletricidade.
6) A tabela seguinte ilustra as condições de habitabilidade dos alojamentos em
Portugal, no que respeita a existência de acesso a gás ou eletricidade.
Tabela 1: Condições de habitabilidade dos alojamentos—Portugal, 2010
N.° alojamentos
Alojamentos em Portugal

%

3 932 010

100%

3 753 889

95 47%

790615

2011%

388 095

9 87%

2 644 741

67 26%

Gás
Alojamentos com Gás
Alolarnentos com ligação à rede dc gas
natural
Alojamentos com GPL canalizado
Alojamentos com GPL Garrafa
Eletricidade
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Alojamentos com ligação â rede pública

de eletricidade

3.926.201

99.85%

Fonte: INE/DGEG, Inquérito ao Consumo de Energia no Setor Domádeo, Edição
2011

7) A eletricidade, tal como o gás natural, é dependente do fornecimento por rede
pública, contudo e como se observa na tabela supra, com uma abrangência

territorial muito superior. Com efeito, segundo o inquérito ao consumo de
energia do Instituto Nacional de Estatística (doravante, INE) e da DGEG de
2010, a quase totalidade dos alojamentos inventariados pelo INE têm acesso a
energia elétrica, tal como consta da tabela supra.
8) Há no mercado fogões com placas elétricas e bicos de gás (GPL) em
simultâneo, mas, nos casos em que não existem tais aparelhos, a eletricidade
exige equipamentos finais distintos dos utilizados para o gás. No curto prazo,
a substituição de gás por eletricidade é condicionada pelo tipo de
equipamento já instalado e a respetiva amortização, dado que o custo de
conversão entre tipos de equipamento pode ser elevado.
9) A eletricidade é a principal fonte de energia nos usos domésticos, sendo o GPL
em garrafa a terceira.
lO) No fornecimento de energia a equipamentos de cozinha, eletricidade é a
primeira fonte de energia em termos de consumo, representando 34%, e o
GPL em garrafa é a terceira, representando 23%.
II) O GPL engloba os produtos butano (C4HIO) e propano (C3H8), que podem
ser obtidos quer da refinação do petróleo, quer do gás natural.
12) O gás butano é utilizado pan fins essencialmente domésticos, sob forma
acondicionada (em garrafas), no aquecimento individual, na produção de água
quente e na cozinha.

É

igualmente utilizado por grosso (granel), para fins
58
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principalmente industriais. O gás butano queima de forma mais limpa e
fornece mais energia, mas a sua utilização tem urna limitação pelo facto de
perder a sua natureza gasosa a uma temperatura inferior a 0°C.
13) O gás propano é utilizado para fins domésticos, idênticos aos do gás butano
(em garrafa ou também canalizado) e também como forma energética para a
indústria ou edifícios públicos ou privados não residenciais, sendo que as suas
características técnicas o tornam mais adequado a uma distribuição por grosso
(em cistcmas), independentemente das condições climatéricas.
14) Nào obstante algumas diferenças técnicas (pressões diferentes e temperaturas
de ebulição diferentes que determinam o modo de armazenagem e de
acondicionamento), o butano e o propano são substituíveis entre si no que diz
respeito à maior parte das utilizações (à exceção do GPL Auto que é sempre
uma mistura de propano e de hutano), Ambos são utilizados para fins
domésticos idênticos e os equipamentos que funcionam com gás butano
também funcionam com gás propano.
15) O GPL é esscncialmcnte utilizado como combustível para fornecimento de
energia (GPL Energia ou, simplesmente, GPL) ou como combustível
automóvel (GPL Auto).
16) O GPL e o GPL Auto destinam-se a usos distintos, O GPL é utilizado para fins
domésticos e industriais, enquanto o GPL Auto é utilizado como combustível
nos automóveis,
17) O GPL Auto não pode ser utilizado para fins domésticos, o mesmo
acontecendo com o GPL que não pode ser utilizado como combustível em
veículos automóveis.
18) O GPL pode ser distribuído sob três formas: (i} em garrafa; (IQ a granel e (iii
canalizado doméstico.
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19) O GPL em garrafa é adequado para usos domesticos e para pequenos
estabelecimentos comerciais, sendo principalmente utilizado no aquecimento
individual, na produção de água quente e na cozinha

As garraFas são

vendidas ao consumidoi final por distnbuidoies de segunda linha (r
pequeno comércio

e

mmimercados, mercearias, lojas de eletrodomésticos,

—

cafés, postos dc abastecimento dc combustível, etc

)

ou diretamente por

distnbwdores de primeira linha nos diersos segmentos

uso doméstico,

restauração, hotelaria e industria, entre outros
20) Já o GPL canalizado sera adequado para fins domésticos, em edificios dotados
de uma rede comum de gas interligada a um deposito ou pai que de garrafas
21) Por fim, o GPL a gianel será a solução mais adequada para consumos de maior
dimensão, sejam estes industi iais ou domestteos
22) Como sugere a ligui a

ml, a,

nos últimos 7 anos, os preços do gas em garrafh

foram entre 44% a 59% mais elevados que os pieços do gás fornecido a
granel no caso do propano, e entre 18 a 42° o no caso do hutano Por seu lado.
os preços do propano canalizado e do propano em garrafa foram bastante
semelhantes ao longo deste período

Figura 1: Preço por quilograma cio GPL por forma de distrihuiçüo (preços e? IVA)
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Fonte: DGEG (ww.adeesnt)

23) A migração de GPL em garrafa para GPL canalizado exige a disponibilidade
de acesso à rede de GPL canalizado. Contudo, apenas 10% dos alojamentos
em Portugal Continental têm acesso à rede de GPL canalizado.
24) Na ausência de acesso à rede de GPL canalizado, poderá optar-se pela
construção de uma rede comum no edificio (sujeita a regulamentação
específica6) e de um depósito no exterior ou de um parque de garrafas7.
25) No que respeita à possível migração de GPL em garrafa para GPL a granel,

cumpre notar que, embora o GPL a granel seja mais económico do que o GPL
em garrafa, a vantagem de preço apenas se revela compensadora para
volumes de consumo mais elevados, uma vez que em edificios ou instalações
individuais a mudança de GPL em garrafa para GPL a granel implica a
instalação8 de um depósito, pelo próprio ou pela empresa fornecedora.
26) Dado o custo fixo da instalação, a recuperação do investimento depende dos
volumes de consumo.
27) Para pequenos volumes de consumo, a opção pelo GPL em garrafa será a
decisão mais racional, mesmo que o respetivo custo unitário seja mais
elevado que o do GPL a granel.

As instalações de GPL estão sujeitas a procedimentos de licenciamento. O Decreto-Lei a9 125/97, de 23 de maio,
alterado pelo Decreto-Lei ,i.9 389/2007, de 30 de novembro. define as regras aplicáveis ao projeto, à constituição e
exploração técnicas e à segurança das redes e ramais de distribuição de gases combustíveis da terceira família (GPL).
Por sua vez no que respeita aos edifícios, tem de ser observado o Regulamento técnico Relativo ao Projeto,
Construção, Esrploraçdo e Manutenção das Instalações de Gás Combustível Canalizado em Edjfldos, aprovado pela
Portaria n,2 361/98, de 26 de junho. e alterado pela Portaria a,2 690/2001, de 10 de julho.
‘Os reservatórios, ou instalações de armazenagem, estão sujeitos ao processo de licenciamento autónomo previsto no
Decreto-Lei a0 267/2002. de 26 de novembro, que foi republicado pelo Decreto-Lei a9 217/2012. de 9 de outubro. no
qual se estabelecem os procedimentos e definem as competências pan efeitos de licenciamento e fiscalização de
instalações de armazenamento de produtos de petróleo e Instalações de abastecimento de combustíveis líquidos e
gasosos (postos de abastecimento de combustíveis). Pan depósitos ou parques de garraias de menor dimensão.
poder-se-ão aplicar Isenções de licenciamento ou procedimentos de licenciamento simplificado,
SEm função da dimensão do depósito, a sua instalação poderá ser alvo de licenciamento nos termos do Decreto-Lei a’
267/2002, de 26 de novembro, que foi republlcado pelo Decreto-Lei 217/2012. de 9 de outubro.
é
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28) Para clientes domésticos, com volumes de consumo reduzidos, o GPL a granel
não parece ser uma alternativa viável do ponto de vista económico, enquanto
para consumidores industriais ou domésticos com grandes consumos existe
uma clara preferência pelo GPL a granel.
29) A utilização do GPL em garrafa é circunscrita a utilizações específicas,
enquanto a eletricidade é uma fonte de energia bastante versátil que pode ser
utilizada em praticamente todos os tipos de usos domésticos.
30) Em muitos tipos de usos domésticos, a eletricidade é mesmo a única fonte de
energia disponível, designadamente no arrefecimento do ambiente (ag,
ventilador, ar condicionado), nos equipamentos elétricos (ag, televisão,
rádio, aparelhagem, leitor de DVD, computador, impressora e fax) e na
iluminação.
31) De acordo com o inquérito ao consumo de energia no setor doméstico (2010),
publicado pelo INE/DGEG, a eletricidade e o GPL em garrafa são utilizados
no aquecimento do ambiente, no aquecimento de águas e sobretudo na
cozinha (cE figura btfra).
Figura 2— Despesa com energia (€) no alojamento por fonte de energia
e utilização (2010) em Portugal Continental
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Fonte: INE/DGEG, Inquérito ao Consumo de Energia no Setor
Doméstico, Edição 2011

32) Relativamente ao uso doméstico no aquecimento do ambiente, a eletricidade é
a principal fonte de energia com um peso de 39%, tendo o GPL em garrafa
um peso de apenas 6%, de acordo com o inquérito do INEIDGEG. A
eletricidade é sobrewdo utilizada como fonte de energia em aquecedores
elétricos e em sistemas de ar condicionado, enquanto a utilização do GPL em

garrafa no aquecimento do ambiente resume-se aos aquecedores a GPL.
33) No que conceme ao aquecimento de águas, o GPL em garrafa é a principal
fonte de energia, com um peso de 57%. Pelo contrário, a eletricidade apenas
representa 4% do consumo neste tipo de uso doméstico.
34) Em relação ao segmento cozinha, a maioria dos eletrodomésticos (ag.,
frigorífico, congelador, máquina de lavar loiça, máquina de lavar e secar
roupa) utilizam exclusivamente eletricidade como fonte de energia. Contudo,
nos equipamentos utilizados para a preparação de refeições na cozinha, o
consumidor poderá ponderar entre um fogão a gás, uma placa elétrica ou um
equipamento misto.
35) Assim, a escolha do consumidor entre o GPL em garrafa e a eletricidade
circunscreve-se a pequenas utilizações (ag., aquecedor, esquentador, fogão),
estando a ponderação destas alternativas apenas disponível para novos
utilizadores ou utilizadores com fogões mistos, uma vez que os consumidores
existentes (sem fogões mistos) enfrentam custos de mudança significativos
associados à conversão ou substituição dos equipamentos.
36) Do lado da oferta, a produção, armazenamento e transporte da eletricidade e do
OH.. em garrafa são distintos. Para concorrer no mercado do GPL em garrafa,
um produtor de eletricidade teria de incorrer em custos ou riscos
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significativos na criação de uma rede de infraestruturas de produção,
annazenamento, enchimento e distribuição de GPL em garrafa.
37) O GPL e o gás natural cobrem a mesma gama de utilizações domésticas e são
intersubstituíveis. Além disso, os equipamentos para gás natural e para GPL,
embora ligeiramente diferentes, são conveniveis com custos relativamente
reduzidos.
38) Contudo, o fornecimento do gás natural é realizado através de uma
infraestmtura de rede, cuja cobertura territorial é limitada. Numa dada
localização, não existindo uma rede de gás natural, a substituição de GPL por
gás natural não é possível.
39) De acordo com o inquérito ao consumo de energia do INE/DGEG de 2010,
apenas 20% dos alojamentos em Portugal têm acesso à rede de gás natural,
não havendo sequer distribuição nas Regiões Autónomas dos Açores e da
Madeira.
40)

41) O gráfico infra ilustra as variações nos preços do GPL em garrafa (quer o gás
butano quer o gás propano) e do gás natural para uso doméstico. Como se
pode observar, a evolução dos preços do gás butano e do gás propano em
garrafa é bastante semelhante, com os preços a movimentar-se em paralelo no
período de tempo em análise.
42) Nos últimos trimestres de 2007, 2009 e 2010, os preços do gás butano e do gás
propano em garraffi subiram signiflcativamente, enquanto o preço do gás
natural se manteve estável ou até baixou, O mesmo sucedeu em meados de
64
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2011 quando o preço do gás natural subiu cerca de 15%, tendo o preço do gás
butano e do gás propano em garrafa permanecido inalterado.
Figura 3

Correlação entre as variações de preços do GPL em garrafa e do gás
natural

Variações no preço do GPL em garrafa e do gás
natural doméstico
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43) No consumo de energia na cozinha, o gás natural é responsável por
praticamente 10% do consumo, representando o GPL em garrafl butano 19%
e o propano 4%.
44) O crescimento da rede de gás natural no território nacional tem vindo a
contribuir para a redução do consumo de GPL em garrafa.
45) Do lado da oferta, a produção, armazenamento e transporte do gás natural e do
GPL em garrafa são distintos. Para concorrer no mercado do GPL em garrafa,
um produtor de gás natural teria de incorrer em custos ou riscos significativos
na criação de uma rede de infraestruturas de produção, armazenamento,
enchimento e distribuição de GPL em garrafa.
46) Importa referir que a biomassa (/.e., lenha e carvão) representa 3.6% da
despesa total com energia nos alojamentos em Portugal Continental, de
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acordo com o inquérito do INE DGEG Por seu lado, o GPL em garrafa
representa 21% da despesa total com energia em Portugal Continental
47) De acoido com o inquérito ao consumo de energia no setor doméstico (2010).
publicado pelo INE/DGEG, a biomassa representa, no aquecimento do
ambiente, cerca de 25% da despesa total em Portugal Continental, sendo que
no aquecimento de águas e na cozinha, representa 0 7% e 6% da despesa
total
48) O GPL em ganafa repiescnta. no aquecimento cIo ambiente, 6% da despesa
total, sendo que, no aquecimento de águas e na co7inha, iepresenta 57% e
35% da despesa total, iespetivamente.
49) A biomassa. ao contrano do GPL em ganafa. implica perda de comodidade
para o utilizadoi, uma vez que exige a manipulação e limpeza de desperdícios
e cinzas)
,

50) No aquecimento do ambiente, a lenha é a puncipal fonte de energia utilizada,
com 67,6%, seguida do gasoleo de aquecimento, com 14,1%, da eletricidade,
com 13,9%, e do GPL em garrafa butano, com 1,9%
SI) O aquecimento de aguas reparte-se por todos os tipos de energia, sendo o GPL
em ganafa e o gás natural os que apresentam maioi expressâo, com 42.8% e
27,9% respetivamente, representando a biomassa 7% e a eletricidade 3%
52) Na cozinha, as Contes mais utilizadas são a eletricidade, com 34,2%, a lenha,
com 30,1%. e o GPL garrafa butano, com 19%
53) No aquecimento do ambiente, as garrafas butano e propano repiesentam 2% do
consumo e no aquecimento de águas ultrapassam os 40%
54) Do lado da oferta, a produção, armazenamento e transporte da biomassa e do
GPL em garrafa são distintos Para conconei no meicado do GPL em garrafa.
uni produtor de biomassa teria de incorrer em custos ou riscos significativos
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na criação de urna rede de infraestruturas de produção, armazenarnento.
enchimento e distribuição de GPL em garrafa.
55) Em Portugal, cerca de 2/3 do GPL disponível para consumo é importado e 1/3
provém da refinação do petróleo nas refinarias de Sines e de Matosinhos.
56) O GPL é importado quer por via marítima, através de navios butaneiros
compatíveis com as condições dos portos de descarga. quer por via terrestre,
através de carros-tanque.
57) A maioria das importações de GPL para Portugal é efetuada por via marítima.
De acordo com os dados da DGEG, em 2011, perto de 70% das importações
portuguesas de GPL foram provenientes do Reino Unido, Noruega e Nigéria.
58) A importação de GPL é geralmente feita em grosso, tcndo que passar por uma
cadeia de valor até poder ser utilizado pelo consumidor final. No caso
particular do GPL cm garrafa, após o transporte do GPL em grosso, o GPL é
armazenado em reservatórios sob pressão que alimentam as máquinas de
enchimento de garrafas antes de ser transportado até aos distribuidores de
primeira linha em veículos de caixa aberta. Deste modo, a importação, e
posterior comercialização, do GPL em garrafa envolve investimentos
significativos na criação de uma rede de infraestruturas de armazenamento,
enchimento e distribuição, salvo situações em que o GPL pode ser importado
por via terrestre de Espanha diretamente na sua forma acondicionada.
59) A importação por via terrestre de GPL em garrafa de Espanha para Portugal é
fortemente limitada sobretudo por barreiras regulamentares e pelos custos de
transporte.
60) Para fins da sua introdução no mercado nacional, quer o gás butano quer o gás
propano têm de cumprir normas nacionais. As especificações técnicas
particulares do GPL em Portugal são diferentes das adotadas em Espanha. Por
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esse motivo, o gás butano e o gás propano armazenados em Espanha têm de
ser separados e afetos exclusivamente á distribuição para território nacional.
61) Além disso, os custos de transporte do GPL em garraftt fornecido a partir de
estruturas de armazenamento em Espanha não são negligenciáveis.
62) Acresce que em matéria de preços, em Portugal Continental, a Portaria n.° 782B/90, de 1 de setembro, submeteu ao regime de preços livres os preços do
GPL comercializado em garrafas de mais de 3 Kg, a granel e canalizado. De
acordo com o Despacho Normativo n.° 144/94, de 23 de fevereiro, o GPL em
garrafas de II Kg e 13 Kg fica sujeito ao regime de preços vigiados0, nos
estádios de produção/importação e comercialização.
63) O regime de preços em Portugal Continental distingue—se, assim. do sistema de
regulação de preços praticado em outros países, entre os quais a Espanha’°.

64) Apesar de os preços do GPL em garrafa, em Portugal Continental, não serem
regulados, a Galp Energia decidiu praticar preços iguais para o GPL em
garrafa em todo o território de Portugal Continental,
65) Existe uma diferença de preços significativa entre o GPL em garrafa
comercializado em Portugal e em Espanha. Conforme ilustrado na figura
em 2013, os preços em Portugal do GPL em garrafa, expresso em

Conforme resulta do n.° 3 da Portaria 0.2 650/81, de 29 de julho, “[o] regime de preços vqiodos consiste no
obrigotoriedode do envio pelos enapresos, poro tal notificodos, coa corto registodc, com oviso de rece ção, poro os Dite çCes
Gerafs do Gomércio Alimencor e do comércio não Alimentar, consoante o noto rezo dos bens ou serviços, dos seguintes
elementos: o) Os preços e morgens de comercioiizoção praticados à doto do notifico ção; hJ As cdteroções dos preços e dos
margens praticados, sempre que tenham laga’; bel,) como o dato do suo entrodo em vigor; e) Quoisqner outros elementos
ou esclorecímen tos aos elementos enviodos solicitados pelos Direções Gerais do Comércio Alimentar e cio Comércio não
Alimentar; cl) Nos casos referidos no olíneo 4), os novos preços cleverãc, vir acompanhados tios causas jostificati vos tios
altero pies efetuados. A entidade que recebe a informação enviada pelas empresas notificadas é atualmente a Direção
Geral das Atividades Económicas.
Ri. neste sentido, decisão da Comissão Europeia relativa ao processo C0MI’/M.5005 GALP Eneçqia/ExxonMohil
lberio, á citada- A base legal da regulação de preços em Espanha? nomeadamente a fórmula com base na qual se
estabelece a atualização de preços regulados de ve,d- -ao público, encontra-se definida na “Orden IET/463/2O13, de 21
de ,norzo, por lo que se octoolizo ei sistema cie cleterminocitmn outomúticc, de precios n,áxinaos de vento, antes de
impuescos, de los goses licuodos deI petráleo envosodos” (Orden lE’f/463/2013, de 21 de março, através da qual se
atualiza o sistema de determinação automática de preços naáxi mos de venda, antes de impostos, do gases de petróleo
liquefeitos), Boletín Oficial deI Estodo, nY 72, de 25 de março de 2013.
—
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são entre 40 a 50% mais elevados que os preços regulados praticados em
Espanha.
Figura 4: PVP com IVA do GPL em

garrafa

em Espanha e Portugal
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66) Finalmente, importa também referir que os produtores de GPL em garrafa que
operam em Portugal desenvolveram uma rede nacional de distribuição
fonnada por diversos distribuidores e pontos de venda que cobrem todo o
temtório nacional.
67) Os preços do GPL em Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira
não são regulados (estando sujeito, corno se referiu supra, a um regime de
preços livres, vigiados em determinados formatos). Na Região Autónoma dos
Açores os preços do GPL são sujeitos a limites máximos.
68) Corn efeito, na Região Autónoma dos Açores, a Portaria n.° 24/2011, de 13 de
abril, estabelece que os gases de petróleo liquefeitos em garrafas com mais de
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10 Kg estão sujeitos ao regime de preços máximos, previsto no artigo 3.° do
Decrcto Legislativo Regional n.° 6/91/A, de 8 de março’2.
69) Na Região Autónoma da Madeira, os gases de petróleo liquefeitos estão
sujeitos ao regime de preços vigiados, conforme determinado pelo Despacho
Normativo n.° 20/93, de 23 de dezembro.
70) Por outro lado, em Portugal Continental, a distribuição do GPL organiza-se a
partir das instalações de armazenamento e/ou enchimento, entre as

quais a

refinaria de Sines e a refinaria de Matosinhos, propriedade da Petrogal. A
distribuição do OH.. é normalmente efetuada num raio de 200 a 300 1cm do
centro de armazenamento ou enchimento.
71) No que se refere ás Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, o raio de
influência das instalações de armazenamento de combustíveis líquidos e
gasosos será limitado a cada uma das ilhas, em virtude da distância entre as
mesmas.
72) As vendas de OPL em garraffi da Petrogal, da GaIp Açores e da Galp Madeira
são apresentadas de seguida. Esses elementos são confrontados com as
estatísticas de consumo elaboradas pela DGEG para o GPL em garrafa no
território nacional, separando o Continente das Regiões Autónomas dos
Açores e da Madeira.
73) O volume e o valor de vendas de OPL em

garrafh

da Petrogal em Portugal

Continental são ilustrados na tabela seguinte.
Tabela 2: Vendas de OH.. em garrafa da Petrogal

II De acordo com o artIgo 3 do Decreto Legislativo Regional n.2 6/91/A, de 8 de março. lol regime de preços
máximos consiste na fixa pio do seu montante em dfressos estádios da atividade económica, nomeadamente na venda ao
utilizador final’.
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Milhares
de Euros
Ano

Toneladas

(sem
IVAe
ISP)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonte: GaIp Energia U1 36, 253 a 254, 3283 e 7164)

74) As empresas que concorrem com a Petrogal no mercado da comercialização do
GPL em garafti em Portugal Continental são a BP, Oz Energia, Repsol e
Tutti Gás.
75) Com base nos elementos fornecidos pela DGEG. referentes ao consumo de
GPL em garrafa, em toneladas, a Petrogal registou uma quota de mercado
igual ou superior a

em Portugal Continental no fornecimento de GPL em

garrafa, nos anos de 2006 a 2013.
76) O volume e o valor de vendas de GPL em garrafa da Galp Açores na Região
Autónoma dos Açores são ilustrados na tabela seguinte.
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Tabela 3: Vendas de GPL em garrafa da CaIp Açores

Milhares
(le EUfl)S

Ano

Toneladas

(sem
l:

C

ISP)
2006
2007
2008
2009

2010
2011
2012
2013
Fonte: GaIp Energia cfls 36, 253 a 254 e 3283
77) O volume e o valor de vendas de GPL em garrafa da Galp Madeira na Região
Autónoma da Madeira são ilustrados na tabela seguinte.
Tabela 4: Vendas de GPL em garrafa da CaIp Niadei ra

Milhares
de Euros
Ano

Toneladas

(sem
TVAe
IS P)

2006
2007
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2008

2009
2010

201 1
2012
2013
Fonte: Ga!p Energia (lis. 36, 253 a 254 e 3283)
78) Os dados referentes aos consumos de GPL engarrafado nas Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira encontram-se sujeitos ao segredo
estatístico’2.
79) A quota global conjunta da Petrogal, Galp Madeira e Galp Açores terá sido
superior a

nos anos de 2008 a 2013, em Portugal, considerando os

consumos agregados de GPL engarrafado no território Continental, Açores e
Madeira, conforme dados pela DGEG.
80) A partir da diferença de consumos entre Portugal e o Continente, e
considerando os fornecimentos agregados da Galp Açores e da Galp Madeira,
infere-se que as empresas pertencentes à Galp Energia terão fornecido mais
de

do consumo (em volume) no conjunto das duas Regiões Autónomas

nos anos de 2008 a 2013.

No que se refere às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, de acordo com o artigo 6.0 da Lei n.’ 22/2008, tie
13 de maio, os dados não devem ser divulgados ao abrigo do segredo estatístico por se tratar de uma agregação de
informação estatística proveniente de menos de três empresas (Os. 3271).
“7
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rabela 5: Consumo de GPL em garrafas

Ano

e fornecimentos da

Petrogal, Calp Açores e GaIp Iadeira

Consumo GPL Engarrafado

Vendas GALP GPL

Quota GALP GPL

(ton)

Engarrafado (ton)

Engarrafado (ton)

Continente

1

Portugal

Continente

Portugal

Continente

Portugal

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
no Continente e em Portugal

Fonte: DGEG (jis. 242, 213 e 3271) e Galp Energia (jis. 253 a 258 e 3283,)
*

$1)

82)

O parque logístico de Aveiras é explorado pela CLC Companhia Logística de Combustíveis, S.A., participada pela
Petrogal (vd. Resposta da GaEp Energia de 20 de março de 2012, As, 30).
—
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83)

84) Os preços de venda do GPL aos distribuidores de primeira linha são
comunicados pela Petrogal através de circulares antes da sua entrada em vigor
(vd. circulares constantes de [Is. 192 a 216).

85)

1-1 Os parques de garrafas de GPL estão sujeitos ao Regulamento de segurança relativo
à construção, exploração e
manutenção das instalações dos parqttes de garrafas de gases de petróleo liquefeitos (CrU, publicado pela portaria
n. 451/2001, desde maio. Os parques classificam-se em 4 tipos:
(i) Tipo A: O parque do tipo A caracteriza-se por estar localizado em recinto descoberto e, exceto se for de capacidade
igual ou inferior a 0,520 ns3, ser delimitado por uma rede metálica de malha igual ou inferior a 50 mm, com um
diâmetro mínimo do arame de 2 mm, soldada a postes tubulares no fixada a pilares de betão ou por um muro
construído com materiais incnmbustíveis, com um mínimo de 2 mdc altura.
(ii) Tipo 3: O parque do tipo II tem características idênticas ao parque do tipo A, dispondo, além disso, de uma
cobertura em material não combustível, destinada a proteger as garraftts do sol e da chuva, A estrutura de suporte da
cobertura deve ser metálica, em betão armado ou em outro material de comportamento equivalente quanto á
resistência ao fogo. A cobertura deve permitir a expansão na vertical de eventuais ondas de choque;
(iii) Tipo C: Considera-se parque do tipo C o que se localiza em edificações exclusivamente destinadas a esse fim,
construídas com materiais incombustíveis. Quando se trate da adaptação de uma edificação já existente, os materiais
empregues na sua construção que não estejam nas condições referidas no nómero anterior devem ser protegidos por
um revestitnento eficaz, perfeitamente adesivo, de ação protetora e ignífuga, não sendo admitidas para o efeito
argamassas de cal ot, outras de cumportamento semelhante, As portas do parque devem ser metálicas ou de rede
metálica de malha igual ou inferior a 50 mm, com um diâmetro mínimo do arame de 2 mm, e as janelas, ou outras
aberturas para as vias põblicas, devem estar protegidas por rede metálica de malha fina, Em todo o perímetro do
parque devem ser abertos nas paredes respiradouros e orificius de arejamento, protegidos com rede metálica de
malha fina. A cobertura deve estar apoiada numa estrutura de supurte executada em materiais incombustíveis e
permitir a expansão, na vertical, de eventuais ondas de choque;
(iv) Tipo D: O parque tipo D caracteriza-se pela coexistência das características dos parques tipo A, Sou C,
Em parques cnhertns de tipo C ou tipo D, a ventilação deve ser assegurada naturalmente (o recurso á ventilação
mecânica dos parques não é permitido), através de orifícios abertos nas paredes, com área total igualou superior a 1
m2 por cada 10 mdc perímetro do recinto, devendo metade da área de ventilação situar-se ao nível do pavimento.
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86)

87)

88)

89) Os distribuidores de primeira linha,

em 2014, de acordo com a tabela

infra, procedem à distribuição de GPL através de dois canais de venda:
a. venda direta a clientes finais, na sua própria loja ou por entrega ao
domicilio, agindo neste caso como distribuidores retalhistas; e
b. venda a distribuidores de segunda linha ou pontos de venda, agindo
como distribuidores grossistas. Nesta situação, os distribuidores de
76
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segunda linha e os pontos de venda distribuem o GPL em garrafa aos
consumidores finais.
Tabela 6: Número dc distribuidores (te Ilri meira linha da Petrogal

Ano

N.° de distnbuidores

200$
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Fonte: Galp Energia ifis. 32 e 3281)
90)

91)

Em março de 2012, cerca de

pontos de vendas vendiam garrafas de GPL da Petrogal (lis. 30).
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92)

93) O circuito dc venda de GPL é representado. de forma simplificada, pela Galp
Energia. no esquema seguint&°.
Figura 5: Circuito de venda de GPL em garrafa

Cliente, E Inai, G,a nel

Cii, ntes Final, Cana lz.s do

rinol
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o’ee
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“5
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Di,ibuIda,o, Canal!ido

Ii

Du Revendedoqet
Pontos de
Venda

Clientes Fina,,

Fonte: GaIp Energia «Is. 31)

94) A Petrogal e os distribuidores de primeira linha celebraram entre si tini
contrato que tem como objeto a compra pelos segundos á primeira de gás
butano e de gás

propano

de segunda linha ou

a

em garrafas

para

consumidores

posterior revenda a distribuidores

finais

(usualmente cláusula 1. dos

contratos constantes de lis. 291 a 3200. 3288 a 3631. 6467 a 5179 e 6892 a
6895V).

N rifl !i.ÇC 0/, rofi, ododo -dos sei ores dos Co,,, I,,,st ivois l.írji’ ides e do Gris Enou rrujodo em Port mIO?, da Au lo rida de,
supracitad;, e apresentada na péigíria 103 unta Figuro que caracteriza. de torcia Suflé’ ica, o rodei;, de valor- do Gi’L.
neia se representando a /as-e e:a arnazonagern, que na figuro iar,dtada peía Gaíp Energia é omissa.
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95) Foram remetidos à AdC pela Visada

contratos

relativos a

distribuidores

atuais da Petrogal que constam a lis. 294 a 3270. 3288 a 3631. 5446 a 5477 e
6870 a 6895 dos autos, que se dão aqui por integralmente reproduzidos para

todos os efeitos

jg5r,

96) A Petrogal mantém com

distribuidores uma relação contratual não

formalizada através de um contrato escrito.
97) Para além dos contratos referidos, na resposta de 6 de maio de 2013. a Galp

Energia submeteu ainda cópias das minutas do “Contrato de Distribniçào de
Gás em Garrafàs” da Petrogal de 2008 a 2013 (Os. 260 a 283).
98) Foram remetidas

minutas identificadas como parte A, parte 8 e parte C do

anexo 3 à referida resposta. O modelo contratual constante da parte A do
anexo 3 corresponde à minuta enviada pela Galp Energia à Autoridade cm 5
de dezembro de 2008, que esteve na origem da abertura do inquérito.
99)

100)

101)

As clausulas relevantes para a apreciação dos contratos à lux das regras da concorrência estão reproduzidas na
tabela que figura como Anexo i à Decisão da AdC.
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102)

1
103)

i

1

104) Ambas as minutas que constituem a parte A e a parte B do anexo 3 da
resposta de 6 de maio de 2013 preveem, no na 3 da clausula 1
261 e 268), que.

11

ai eu geogró/ka a que o pi esente conti a/o
e as freguesias de

constittuclu pelos conte//ias de

,

1

([is 260 a

se i

epoi tu é

não podendo o

REVENDEDOR tendei G ILPG. IS fora da me sina sah’ojéuu au/ai izac ao
U5L i

tia da lE.TR..QÇ_JL e. no
‘

ii

0

4 da mesma cláusula, que /oJ disposto nos

os untei ioi es não pi ejudic a o direito de a P13 TROG 1 L do

ou

uzdu eramente, tendei G 4LPG 45 na i e/ei ida ai eu (realce nosso)
105) A minuta que constitui a parte C do anexo 3 da resposta dc 6 de maio de 2013
pres é, no n

O

3 da clausula 1

(lis 276). que “Pai a e/eito deste c anti ato,

onsidei a—se ia amo ai eu geogi a/teu do REI E\DEDOR os toia e/lias de
nào poduido o REI E’sD
do nle,,,o salt o pi éi ia

ionioie’ sendas umas de O 1LPG IS /oia

aiitoi i:ac ão esc i

tia d

i

PETROG 1 L”

e. no n

°

4 da
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mesma clausula. que “[o] disposto nos inunei os aiitei lO! es
do eira de a PEROG 1L do eta ou mdwetameiue.

i

ilt?O p1 eJlIdtL 1 O

endei O ÍLPG-IS na

re/erula arca (realce nosso)
106) Lm

contratos em xigoi (que correspondem a

dos

(los

contratos) existe uma cláusula que proibe o disti ibuidor de primeira linha de
vender GPL

em

garrafa fora da aiea identificada no mesmo

107) Veja-se. poi exemplo. o n” 2 da elausula

do contiato entre a Petiogal e a
(cujo teor e

repioduzido nos demais contratos referidos, melhor identificados no Anexo 1
a presente

Decisão) “O REVENDEDOR não podesa wnder G ILPgas /oia

da área a que se re/eie ou

0J

(lesta

cláusula” (lis 1866)

108) Em alguns contratos o distribuidoi só pode vender foi a da ai ca conli atual

mediante autorização previa da Pctiogal cscnta ou cxpicssa (id Anexo 1 a
Decisão da AdC)
109) Veja-se. poi exemplo, o n

°

3 da cláusula 1

do contrato entre a Pctrogal e

(culo teor e reproduzido nos demais
contratos referidos, melhor identificados no \ncxo 1 a Decisão da AdC)

‘‘Para e/caos (leste

0)1711 citO

(O!? S11IC! (1—se

t’0ii1o

ai ea

!?EI E\DEDOJ? o omelho de Tasua, exceto a lieguesia de
podendo o REI E\DEDOR 1 eizder G4LPG1S
(111(01 tração c-sc!7’a

da PL TROO 1L”

(fis

Jora

geogi (1/1(0

do

Qtuhopo, não

do mesmo als o piei ia

1847)

110) O contrato mais antigo que inclui aquela clausula de imitaç3o das x cndas
fora

do lenitõno contratual (sem icierência apenas a x endas atix a’) foi

celchiado em 29 de noxembio de l966’
III) Verificou-se ainda que cm
a

O

Contrato entre a Petrogai e

dos

contratos cm vigor (que correspondem

dos contratos) existe uma clausula que pioibc cxprcssamentc a
(As 3422 a 3423)
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promoção poi parte do disti ibuidoi de primeira linha de vendas nus as de gas
adquirido à Petiogal loi a da arca definida no contrato, sais o pi es ia
autorização escrita ou expressa da Petrogal (sti

cláusulas reles antes

identificadas para todos os conu atos no Anexo i à Decisão da AdC)
112) Veja-se poi exemplo o n°3 da clausula 1

‘

do contrato entre a Petrogal e

(cujo teoi é reproduzido nos demais contratos
i

eíendos. melhor identificados no Anexo 1 a presente Decisào) “1 as cci

geog

af’€

a a que

o presesite

c voU ato

f)OdCilciO o REI E \ DEDOR pi o)iioi es

se i epo; w
i

ndaç

é

uni

o

c oiic duo de una

as de Ci 1 L P ú iS

uJo

/ora

da

iiwslfla, saii O VI LI/ti asilos s:cs do e v’ essa da PETROG 1 L’’ (lis 676)

113) O contrato mais antigo que inclui urna cláusula que limita expressamente as
vendas afls as foi a do tei ritorio atribuído ao disti ibuidor remonta ao ano de
1997 (As 974a 978)

114) Assim, pelo menos a paitii de 1997, existem contiatos que passam apenas a
fa7ei proiba expiessamente a icalização de xendas atisas poi parte dos
disti ibuidoies de pnmeira linha
115) A tabela sufi a contem uma i eti ospetiva histórica dos contratos celebrados
pela Petiogal em Portugal Continental com as datas de entrada em s igor dos
acoudos estabelecidos com os distiihuidores atuais da Pctrogal Constata-se
contratos que proibem a realização de sendas Cora do tcrri(orio

que

contratual (sem íazeiem apenas reFerência as sendas ans as) Coram celebrados
pela Petrogal depois do ano 2000
116) Acuesce que existem contratos celebrados apos o segundo semestie de 2010.
designadamente os contratos entie a Petrogal e os distribuidores
.

n

‘

em que o

3 da clausula 1 ‘destes contiatos proibe todas as sendas (sem lwei apenas
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referência às vendas ativas) fora da área contratualmente estabelecida (Os.
993 a 1001V, 3380-3389. e 5473 a 5478).
Tabela 7: Datas de entrada em vigor dos contratos celebrados pela Petrogal

Portugal Continental
( oniralos
ind

is

proibtin

as stodas

Contratos

(sem fa,trem

proibcm tendas

rt íerC lua aptIlJs

atis as

as

endas •ii’ as)

1966-1999
2000
2001
2002
2003
2004
-

!

2006
2007
2008
2009

:

2010

:

2011
2012

2013

iiïT

1
+

-

-

j
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Fonte: contratos

eis piados pela Galp Energia (fis. 294 a 3200 e 328$ a 3631)

117) Em suma, o tipo de i esti içilo das vendas incluída nos contratos celebi ados
entie a Peti ogal e os distribuidores de primeira linha de GPL em garrafa é
ilustrado na tabela seguinte
Tabela 8: Li mitaçilo das endas fora da arca geogra fica do
‘.

Tipo de restrição

contrato

N°
observaçoes

Vendas ativas

Todas as vendas (sem fazer
referência apenas ás vendas ativas)
1

Indeterminado
Total
Fosite: contratos

enviados pela

Ga!p Energia

294(13200 e 3288 a 3631,)

118) Na sua resposta de 6 de maio de 2013, a Galp Energia remeteu

contratos

celebrados entre a Galp Açores e os seus distribuidores de primeira linha em
vigor° (fis. 3241 a 3248, 3249 a 3259, e 3260 a 3270).
119) Em resposta aos pedidos de elementos da Autoridade de 24 de setembro de
2014 e de 10 de novembro de 2014, a GaIp Energia enviou mais

em 26 de novembro de 1985, estabelece que “[a] Petrogol concede ao
O contrato celebrado com
Revendedor o direito de vender, ou área geográfica indicada na cláusula 2° os poses butaoo e propano” (cláusula 1.0)
(Os, 2188). Nesse caso não existe uma proibição explícita de vendas fora do território, antes um direito de revenda
que, não obstante, é restrito a uma área geográfica pr&determinada. O contrato não alarga o direito de revenda para
além de outras áreas geográficas. Pelo exposto supra, nesse contrato considerouse como indeterminada a proibição
de vendas fora da área geográfica do contrato.
ao Através da resposta ao pedido de elementos da Autoridade de 24 de setembro de 2014, as visadas informaram a
(Os. 3232 a 3240) já não se
Autoridade que o contrato entre a Gaip Açores e o distribuidor
encontra em vigor.
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COnhIâtOS1 celebrados entre a Galp &çores e os seus distnbuidoies de
primeira linha em igor (lis 5416 a 5466\ e 6870 a 6890V)
120) Na Região \utonoma dos

Açoies

evistem

distribuidores de primeira

linha cuja
121)

‘\

r

Galp Açoi es e os distribuidoi es de primeira linha celebiaram enti e si um

contrato que tem como objeto a compia pelos segundos a pi imena de gas
butano e de gás propano em ganafas para posterior reenda a distnbuidores
de segunda linha ou a consumidores finais (veja—se. por exemplo, lis 24 1
3249 e 3260)
122) Veja-se. por exemplo, os n

°‘

1 e 2 da clausula 1

Açores e

E

do conti ato entre a Galp

(cujo teoi á substancialmente

repiodu7ido nos demais contratos iefinidos. melhor identificados no Anevo 1
a Decisão da AdC) “1

1(’ORES a

(Ofli/Il

O REI EÀDEDOR ohuga-se para com a G ILP

ar—lhe, pata ieiendu em iegnne de excluso idade gas

,“urano e gás pi opano (c/aaildo este
eu; garrafas do

(01771’, 1 7(2

(laqltL’ltl

ábuno esln

adaiite

ei dispono-el neste mci ac/o)

tie’

‘

2flUdO 5

1’!!!

10/7/7 filio 0l

G ILPG IS 2 1 G ILP JÇORES oh, iga-se a ien€te, a’) RL 1 E\DEDOR em

ondiç OCS noi maz s de merc udo o G ILPG IS de que ele nec es siíai pai a o
/

egula; /;íi;c tonamento do negOcio” ( fis 3260)

123)

E ia disciplina as relaçoes comerciais corre a, p mrtcs
O cootr ito corre Pctrogai Gaip Açoi es e
cliii, mnei,tt a distribuição de GPL em garrafa uma e’ qui dc acordo com a ciausuia 5 1 aboca ti) as ii uÇoes
coaicmtmam’ respeitantes a revenda de GPL deverão sei rcguiads poi coou ato autonomo A este i espemio cumprc
reiei Em cpmc nao obstante o contrato aotonomo reiarmt O E dmstm mbtoçao de GPL em garrafa ter sido solicitado pela
Aotorid’dc a GaIp Açom es não o remeteo
2 Vd risposta da Gaip Energia dei t de maio de 201
(Os 3283)
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124)
,

1 25)

126)

127) Todos

Os

contratos escritos incluem urna clausula que deflne

ti

arca

geografica em que o distribwdoi de primeira linha está autorizado a ender o
GPL foineciclo pela Galp Açores. não podendo o mesmo ender o GP[
“como rei

endedor de pi uneu a linha da Galp 1 ores’’ foi a da mesma. saI o

$6

frsfl t
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prévia autorização escrita da Galp Açores2i (veja-se, por exemplo. fis. 3241.

3249 a 3250 e 3260 a 326!).
128) Veja-se, por exemplo, o n°3 da cláusula
e

do contrato entre a Galp Açores

(cujo teor é substanciaimente reproduzido nos

demais contratos referidos, melhor identificados no Anexo 1 à Decisão da
AdC): “A área geogra/ic’a a que o presente contrato se reporta e o Conce/ho
da Madalena do Pico na ilha do Pico, não podendo o REVENDEDOR render
GALPGÁSJÓra cio mesmo, como Reivirdedor de 1.” linha tia GALP AÇORES,
salvo prévia autorização escrita (les/el” (lis. 5446).

129) Estes contratos foram celebrados entre 2002 e 2012, conforme tabela infra. O
contrato mais antigo entrou em vigor em 1 de janeiro de 2002 (Os. 54615466V) e o mais recente foi celebrado em 1 de agosto de 2012 (lis. 416-4 19 c
3241-3248).
Tubela 9: Limitação das cndas

fora

da área georáflca do contrato

RAA
(‘olilralos Ht)
fora

iermIcrn vendas

do (vrriiódo (sem fazerem

rríerínda apenas a

E

cndas

atias)

2002

:

;

2003

2004
E

2005

fliooó
L12f
Relativamente ao contrato entre a GaIp Açores e o dIstribuidor
, não é feita menção a que o reventiedor não pode vender o GPL fornecido pela Galp Açores fora da ãrea
atribuida “como revendedor de primeira linha”.
—
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2008
2009
2010

-

i

ioii
2012

ronte: contratos

enviados

-

pela Gaiji Energia (lis. 324!

a

32O, 5336 a 5466$ e 68W a

68901)
130) Atraves da sua lesposta dc 6 dc maio de 2013, a Galp Enei gia facultou
contratos em

\

igoi celebrados entre a GaIp Madeita e os seus disti buidores

de prirneiia Iinha(íls 1201 a 3211,3213 a 3221 e 3223 a 3211)
131) A Galp Madeira e os disti ibuidores de pnmeiia linha celebiaram entie si um
contrato que tem como objeto a compra pelos segundos a ptiiueiia de

gás

butano e de gás propano em ganafas para postenoi revenda a distribuidores
de segunda linha ou a consumidores finais (fis 3201. 3213 e 3223)
132) Veja—se. poi exemplo, os n °s 1 e 2 da cláusula 1

do contrato enti e a GaIp
(cujo teoi é

Madeira e

reproduzido nos demais contmtos referidos, melhor identilieados no Ane\o 1

à Decisão da AdC) “1 O REI E,\DEDOR obriga-se para com a G ILP
li IDEÍK 1

ti t O11i/)i

hutano e gas

ai —liii! pai a

p1 Otfll(J

eiii

gol

tu/as.

em coiqunto pai G ILPÓ IS 2

REI ENDEDOR,

ciii

umdiç ões

nece’ çitar pai a o i egu/al

1 LR

em/a em

i

cgunc dc’ exc Ias ii idade ga

do comei cio duque/ti. aclialite designados

1 G ILP 1I4DEÍR 1 oh mga—sc a sem/ei ao
noi ,iiais

de merc udo

fuizc jonamnento do

negocio’’

o

G ILPG IS de que e/e

( fis 3223
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133) Todos os contratos da Galp Madeira remetidos à Autoridade foram
celebrados no ano de 2012, tendo o mais antigo sido celebrado em 1 dc
janeiro de 2012 (fis. 3213 a 3221).
134)

135)

136)

137)

89

*

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° JUÍfl)
201h 14 Sint rua
supcfli ia a innun lis OiL

Do Municirio 1 ii 1 1 O_ai Pi ali dcC is
23M190300 i n 21IiDIR’i) Mui tribunal

i’r

idti

ia i

p1

Proc N° 102í15 9YUSTR
VERSÃO CONFIDENC)AL
138) Todos os contratos incluem urna clausula que estabelece a arca geogi afica em
que o distribuidor está autorizado a

escrita

ender o GPL lbrnecido pela Galp

ender o GPL

Madeira. n2o podendo o rnesmo

endedai de

da Galp Madeira’3 (lis 3201, 3213 e 3223)
do contrato entre a GaIp Madeira

139) Vela-se. poi exemplo. o n°3 da clausula 1

(cujo teoi e iepioduzido

e

nos

i ei

“uii;io

Ibra da mesma. sa Io pre ia autonzacio

linha da Gufp .1 !adeu a

pfliflt’ii a

‘

demais

AdC)

-.

1

contratos ieíei dos. melhor identifleados no ‘\ne\o 1 a Decisão da
geagi c;/lc a

ai eu

1 aluno/na da Á ía leu a

a (fim’ a pi es uive

mc chio dc; RUma a

ali!; aio %C i upa; ia
Ri

e a

I?ugua

ai a Paula do Sol, Calhicia

e

Pai lo líonc udo podendo o REI ‘L NDEDOR i endt / O 1 L P6 (5 foi a do
canja

mesmo,

Rei endedou de 1

auioriza(do esc /

linha da G1LP AI IDE1Í? 1 sahi O

/ éi’ia

na desta” (Eis 3223)

140) A minuta contratual que constitui a parte C do Anexo 3 a resposta da Galp
Energia de 6 de maio de 2013, adotada no segundo semestie dc 2010, passa a
especificar que apenas as vendas ativas fora
encontram

do ten itorio contratual se

limitadas, permitindo deste modo a realização de vendas passivas

pelos clistribuidoies
*

III) A AdC

distribuidores atuais das empresas

em 1011 um questioníi io a

usadas

142) Lm outubro de 2014. a utoi idade cm iou um questionario adicional a
distribuidores atuais das empresas isadas

dos

Rtial’

mfl’e

1 qimi O FOL ‘Pt’i_Lir’i

—‘p

ire

j

asa

\i ideiri -‘
(P1 Ínrr,crid, pd’ Galp 1’’

(idil’

_,,(ILr 1

lua

—

1

i_i

‘

li La iU

lln’uf

1

tem

‘ri,’ O tt tu

‘ietiç lo

a— ii, 1’

pr,,,wir o
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143) Conforme ilustrado na tabela infra,

distribuidores atuais responderam ao

distribuidores atuais responderam ao questionário

questionário inicial e
adicional2’.
Tabela lO

N.’ de distribuidores que responderam aos questionários da .-\utoridade

Questionário

Queonárifl

adicional

inicial
Respondido
Ofício
devolvido

Total
Fim te: Informação Jbruecida pelos distribuidores das empresas visadas

144) Os contratos de

dos

distribuidores que responderam ao questionário

não permitem a realização de quaisquer tipos de vendas fora do território.
Tabela II

—

N.° de distribuidores que responderam ao questionário da Autoridade cujos contratos
permitem (ou não) a realização de quaisq 11cr vendas

Questionário
inicial

Contrato que proibe vendas

fora do

território sem referir apenas vendas ativas
————————————7

Contrato

que

pro±e

%

:

expressamente

apenas vendas ativas
Sem contrato
Após o envio às visadas do Relatório, dois outros distribuidores forneceram a sua resposta ao questionário inicial
cml de dezembro de 2014 e em 3 de dezembro de 2014,

1
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Total

I

j

Fonte: Informuçilofornecida pelos distribuidores das empresas visadas

distribuidores cujos contratos não permitem a

145) Relativamente aos

realização de vendas fora do território definido no contrato, sem referir
apenas vendas ativas, destaca-se que, pelo menos,

distribuidores não

realizaram qualquer venda fora do território (com deslocação do distribuidor
fora do seu território).
146) Por

sua

vez,

pelo

menos,

distribuidores

realizaram

vendas

espontâneas/solicitadas pelos clientes fora do território, sendo que um desses
distribuidores efetuou esse tipo de vendas porquanto outros distribuidores
procederam nos mesmos termos na área que lhe estava atribuida.
147) Dos

distribuidores cujos contratos proibem quaisquer vendas fora da área

atribuida e que não as realizaram, pelo menos

não efetuaram quaisquer

vendas fora do território (com deslocação do distribuidor para fora do
território) por razões contratuais.
148) De acordo com a lista fornecida pelas empresas visadas, o questionário foi
enviado a

distribuidores antigos que já não distribuem GPL em garrafa das

visadas26.
149) Desses,

responderam ao questionário.

150) Dos referidos

não efetuaram quaisquer vendas fora do território (com

deslocação do distribuidor fora do seu território) e, pelo menos,
distribuidores não efetuaram tais vendas devido á proibição incluída no
contrato.

Através do processamento das respostas aos questionários constatou-se que alguns distribuidores indicados pela
GaIp como distribuidores atuais sio, na verdade, distribuidores antigos da Gaip. Estes distribuidores foram, assim,
considerados como distribuidores antigos.
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151) Alguns distribuidores que responderam não ter realizado vendas fora do
território anexaram uma cópia do contrato de distribuição que celebraram
com as empresas visadas (cfr. fia. 5230 a 5238, 5290 a 5291, 5372 a 5375V e
fis. 5403 a 5410).
152) Um dos distribuidores considerou a venda de GPL em garrafa no seu
território por parte de outros distribuidores da Galp como uma conduta que
“viola o que está coniratualizado” (fis. 6749 a 6750).
153) No dia 7 de fevereiro de 2013, a Galp Energia enviou a um conjunto de
distribuidores de primeira linha um email, que consta a fis. 5358 e cujo teor
aqui se dá por integralmente reproduzido, no qual constava o seguinte: “O Sr.
ex-funcionário do nosso parceiro de negócio
que opera os mercados de
começou a vender Ga!pgás, através da empresa
nos referidos concelhos à revelia da
Perrogal, provocando a deseslabiizaççào nos descritos mercados através do
preço praticado e consequente perda de margem para o nosso revendedor.
Assim e neste contexto, solicitamos que falem com os 1. colaboradores no
sentido de impedir qualquer venda de garrafas Galp ao supramencionado Sr.
Custodio Silva, deforma direta ou indireta”.
154) Os primeiros contratos de distribuição de GPL em garrafa remontam á década
de 1960, numa altura em que a hoje Petrogal (na altura, CIDLA

—

Combustíveis Industriais e Domésticos (“CIDLA”)) era o principal
fornecedor de GPL em garrafa presente no mercado nacional.
155) O mercado de fornecimento e distribuição de GPL funcionou em regime de
monopólio até 1960, com a CIDLA como única empresa a operar no
mercado.

93

*

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
lO Juízo
pr Mimiciplo. Ed Ex-Escala Prática dc Cavalaria 2005-345 Sanlwún
TelcE 243090300 Faz: 243090329 Mali: IflbnaIx.supenisaatn1anakarpt
-

Pmc.N° 10211 5.9YUSTR
VERSÃO CONFIDENCIAL

156) Nessa altura, a Mobil Oil Portuguesa e a Shell Portuguesa iniciaram a
distribuição de GPL em território nacional.
157) Nos anos seguintes, entraram a Companhia Portuguesa dos Petróleos, BP, a
Sociedade Nacional de Petróleos (“SONAP”), que tinha sido constituída em
1933 com participação do Estado Português, e a Esso Portuguesa.
158) Em 1976, foi criada a Petrogal, detida integralmente pelo Estado Português,
que resulta da Ibsão de quatro empresas nacionalizadas em 1975, entre as
quais a SONAP e a CIDLA. O GPL, até aí comercializado pela SONAP e
pela CIDLA, passou a sê-lo pela Petrogal.
159) Ao longo de várias décadas, e no contexto descrito, a CIDLA e a SONAP,
primeiro, e a Petrogal, depois, foram celebrando contratos dc distribuição de
GPL em garrafa com distribuidores de primeira linha.
160) Assim procederam, porquanto decidiram prosseguir o respetivo negócio de
um modo que assegurasse uma disseminação geográfica da oferta, num
contexto de proximidade ao consumidor, sendo tais disseminação e
proximidade algo que dificilmente poderiam conseguir de um modo direto,
através das suas próprias orgânicas.
161) O desenvolvimento pelos distribuidores da relação com os consumidores,
localizados nas imediações destes, implicavam a realização, por cada
distribuidor, de investimentos significativos, que não poderiam ser
destinados a outras finalidades ou não o poderiam ser sem relevante
prejuízo, designadamente parques de armazenamento, empilhadores
sujeitos a desgaste rápido, veículos modificados de distribuição do GPL
em garrafas a clientes empresariais e particulares, e mobiliários e outros
elementos de comunicação.
162) Neste contexto, a definição de territórios exclusivos aos distribuidores
revelou-se instrumental à garantia de que as geografias eram servidas
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empenhadamente por distribuidores, não divergindo estes para zonas
alternativas mais atrativas, de que resultaria a negligência ou mesmo
abandono de regiões inteiras.
163) A mesma definição de territórios exclusivos revelou-se igualmente
instrumental à garantia de que, se um distribuidor era incumbido de servir
um determinado território, não veria os seus investimentos gorados pelas
investidas comerciais e esforços de angariação de outros distribuidores da
mesma marca.
164) Especificamente neste contexto de proteção de um modelo de negócio
assente num território de distribuição exclusivo, os contratos de
distribuição de GPL em garrafas passaram a conter uma cláusula de
proibição de vendas, pelo distribuidor, fora do território que lhe tivesse
sido conferido.
165) A ausência de uma tal cláusula tomaria a cada distribuidor intolerável a
contingência a que ficaria sujeito o retomo dos seus investimentos em face
do risco de outros distribuidores, usando a mesma marca, virem
ativamente conquistar a clientela cuja angariação implicou esforço e custo,
no limite aproveitando-se de tal esforço.
166) A Petrogal, enquanto sucessora das referidas empresas e por si mesma,
adotou um tal modelo de negócio, tendo mantido nos seus contratos de
distribuição uma cláusula que inibia as vendas de GPL em garrafas fora do
território atribuído ao distribuidor.
167) Desde, antes do ano 2000, que o sentido normal da mesma cláusula,
percebido pelas visadas e por alguns distribuidores, é o de que é proibido
apenas o desenvolvimento de uma atividade de angariação de clientela nos
territórios exclusivos atribuidos a outros distribuidores.
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168) As visadas não limitaram de alguma forma a libeidade dos distribuidores no
que toca à possibilidade de iesponder a pedidos não solicitados dc clientes de
outros territórios
169) Em regia, os distnhuidoies não recusam a venda a consumidores finais de
Cora do seu terutório que entrem no seu ponto de venda paia comprar GPL
170) Desde há muitos anos que é prática frequente de alguns distribuidores
realizarem entregas. em resposta a pedidos não solicitados de clientes, fora da
sua área territorial
171) Proibir um distribuidoi

Galpgás de uni detei minado território de

respondei a uni pedido não solicitado de um revendedor de segunda linha
de outro tcrritório que sc dirige a ele por nlo estai satisfeito com o
distribuidor GALPGAS do seu território, o seu distribuidoi natural,
geraria a possibilidade do cliente mudm para um distnbuidor de uma
marca eoncoi i ente
172) As visadas incenti am as vendas nas situações referidas no parágrafo
precedente
173)

174)
-

175)

96

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
IJu&u
Pr.Do Mw&ipo. [ai I:.Ib P,tiça de tuabrb 200S345 Sarnara’m
TeIcí 243090300 Fa: 23M1003Y MjiI tnhuinLc %up ntsaosIrifrdnais Ot».pI

Proc.N’ 10211 5.9YUSTR
VERSÃO CONFIDENCIAL

176)
177) Esta ferramenta não limita, condiciona, ou penaliza os distribuidores de
primeira linha, consoante existam vendas passivas.
178)

179) Nas ilhas das

existe apenas um distribuidor

da visada Galp Açores com contrato escrito e na ilha
180) Nas ilhas do

181) A ilha

182) Na Região Autónoma da Madeira, a

183) Atentos os custos de transporte da mercadoria, não existe concorrência interilhas com outros distribuidores da Galp Energia, salvo em casos excecionais.
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referiu, a fis. 6643,

184) O distribuidor
vendas fora do território

“porque iiàoiiisti/ica sair

tenda iluiii tenitotio muito

da nunhci zotici pela

/ivtci

grande sem população’’.

questionário (tis. 6712). esclareceu o seguinte:
território estabelecido porque nao tive
“nunca solicitei

do

realizou

(que não Foi considerado pela AdC). na resposta ao

185) O distribuidor

teiiclasfotv

que não

à

“tido realizei

solicitações da

tendas fora cio
de clientes’ e

parte

Petio gol indiccições sobre se’ podetui o!! 11(0 realizar

iiit’ii temtoi’io

dc cituciç’do

-

186) Nas cidades de Lisboa ou do Porto existem vários distribuidores nomeados.
2’.
187) Em 22 dezembro de 2014. depois de a AdC ter remetido os questionários

já referidos aos distribuidores e de estes aos mesmos terem respondido, as
visadas remeteram aos seus distribuidores uma circular com o seguinte
teor:

Vejase o exemplo, em Lisboa, do distribuidor

‘
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188) Para além dos factos descntos no parágrafo piecedente, as visadas não
levaiam a cabo qualquer outra iniciativa, desde 01 de janeiro de 2000, no
sentido de esclarecer todos distribuidores, cujos contratos não teferiam
apenas vendas ativas, de que o seu entendimento era é o de que era pwibido
apenas o desenvolvimento de unia atividade de angariação de clientela nos
territórios exclusivos atribuídos a outros distribuidores
189) As usadas não tiveram o cuidado de, pelo menos, a partii de 01 de janeiro de
2000, promovei a alteiação dos contratos escritos existentes, excluindo a
cláusula de pioibição de \endas fora da área atnbuída, ou, pelo menos,
limitando a sua proibição, na redação da cláusula, apenas as vendas ativas, e
de, nos novos contratos cscntos celebrados apos 01 de janeiro de 2000,
procederem nos mesmos termos
190) As visadas não representaiam a possibilidade de ao mantei as cláusulas que
proibiam vendas fora da arca atribuída e ao celebrar novos contiatos com essa
cláusula estarem a efetuar uma prática restritiva da conconência
*

191) Os olumes de negocio’ das visadas em 2014 foi dc €
(Petrogal), (6

(Galp Açores) eU

(Galp Madeiia)

192)0 volume de ncgocios das isadas no que concretamente diz respeito ao GPL foi, ciii
2014. de €

(Petrogal), €

(Galp Açores) e E

(Galp

Madeira)
193) Não são conhecidos antecedentes conti aordcnacionais das

usadas por

infrações as regras da concoriência
194) As visadas mostraram total disponibilidade com a AdC no fornecimento
da informação solicitada e no esclarecimento de quaisquei questões ao
longo do processo
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195) Em setembro/outubro de 2015, no ámbito de um processo de atualização
da rede, as visadas iniciaram

um

processo de revisão dc todos os

contratos, fazendo referência apenas As vendas ativas na cláusula

LIC

proibe as vendas fora da área atribuida.

Factos não provados:
a) As empresas visadas, enquanto fornecedoras de GPL em garrafli. têm em
consideração a eletricidade como um produto concorrente com infiutncia na
sua política tarifária.
b) No mercado das fontes de energia utilizadas no segmento doméstico, com
inclusão da biomassa. gás natural e GPL canalizado, a quota de mercado da
Petrogal não excederá os
e) Dos distribuidores atuais cujos contratos proibem quaisquer vendas fora da
área atribuida e que não as realizaram, outros distribuidores, para além dos
indicados nos factos provados, não efetuaram quaisquer vendas passivas ftwa
do território por razões contratuais e-ou indicação das empresas visadas.
d) Dos distribuidores antigos. cujos contratos proibem quaisquer vendas fina da
área atribuída e que não as rcalizaram. outros distribuidores, para além dos
indicados nos factos provados, não efetuaram quaisquer vendas passivas fora
do território por razões contratuais e’ou indicação das empresas visadas.
e) As empresas visadas, quando confrontadas com queixas de distribuidores
relativas a vendas de outros distribuidores fora do território atribuído, limitam—
se a pedir informações sobre o distribuidor que vendeu fora da área, sem
procurar averiguar se as vendas em causa são passivas ou ativa.
1’) A ausência de uma cláusula de proibição de vendas fora da área atribuida
significaria a possibilidade de uma rede de distribuição se desagregar. por não
assegurar o abastecimento disseminado do produto;
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g) Existia, na prática, um acordo de vontades entre as recorrentes e todos os seus
distribuidores no sentido de que a cláusula que limitava a proibição de vendas
fora da área atribuída proibia apenas o desenvolvimento de uma atividade de
angariação de clientela nos territórios exclusivos atribuídos a outros
distribuidores

—

apenas se provou o que consta nos pontos 167) a 172) e antes

se provou o que consta nos pontos 147) e 150) dos factos provados.
h) Nos casos em que um distribuidor de segunda linha está disposto a dirigir-se
fora do seu território para procurar um distribuidor de primeira linha diferente
do da sua área territorial, é em regra porque não se encontra satisfeito com o
distribuidor do seu território.
i) Uma regra de proibição de vendas passivas, fora das hipóteses descritas na
alínea precedente, seria absolutamente contrária aos interesses de negócio.

j)

Fora da situação descrita em h), as vendas passivas eram incentivadas pelas
visadas;

k) As minutas contratuais não são encaradas pela GaIp Energia e pelos seus
distribuidores como o elemento central da regulação das suas relações;
1) Alguns dos distribuidores que não têm um contrato escrito são dos que registam
um maior volume de vendas de GPL engarratdo em toda a rede de distribuição
da Galp Energia;
m)

n)
o) A freguesia de Ribeira Seca na ilha de São Jorge, é um dos territórios mais
densamente povoados da ilha.
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p) A unidade de negócio de GPL tem vindo nos últimos anos a gerar prejuízos, na
ordem dos cerca de

de euros.
*

Tudo o mais que conste na decisão impugnada e no recurso de impugnação e que
encontre expressão nos factos provados e não provados é matéria de direito, de natureza
conclusiva ou irrelevante.
*

Motivação:
Para apuramento dos factos provados e não provados foram tidos em
consideração, desde logo, os meios de prova produzidos na audiência de julgamento, bem
como os elementos recolhidos na fase organicamente administrativa, salientando-se que
no “processo contraordenacional não vigora o princípio da imediação, na sua versão
rígida”, pelo que “a prova produzida na fase administrativa mantém a sua validade na fase
judicial”28.
Na admissão e valoração destes meios de prova foram levadas em conta as normas
legais relativas à admissibilidade dos meios de prova no processo de contraordenação (cfr.
ad. 42°, do ROCO) e no processo penal, aplicáveis subsidiariamente e com as devidas
adaptações (cfr. ad. 4l°Il, do ROCO), bem como o princípio geral da livre apreciação da
prova (cfr. an. l27°, do CPP, a vi aa 4l°/l, do ROCO).
Três notas complementares se impõem antes de se enunciar, em pormenor, os
fimdamentos da convicção do Tribunal.
Em primeiro lugar, a não referência, na motivação, a qualquer meio de prova
produzido e admitido significa que o mesmo não foi considerado relevante,
designadamente por não fornecer qualquer contributo para o apuramento dos factos.

Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Regime Geral das Contraordenaçães, à luz da Constituição da República
e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade Católica Europeia pág. 291, anotação ao art 72a.
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Em segundo lugar, para evitar constantes repetições, esclarece-se também que
sempre que seja efetuada referência a um meio de prova para sustentar a convicção
relativamente a um facto, sem específica alusão às razões pelas quais o mesmo mereceu
credibilidade, significa que tal meio de prova foi considerado credível no que respeita à
demonstração do facto em causa, designadamente por ter aptidão para o efeito, não
apresentar qualquer sinal de inveracidade ou manipulação, não se mostrar incompatível
com padrões de normalidade e razoabilidade e não ter sido contrariado, de todo ou de
forma minimamente consistente, por qualquer outro meio de prova.
Em terceiro lugar, é irrelevante que a AdC tenha formulado um juízo em relação à
existência de uma “exclusividade de facto dos distribuidores no seu território de
atuação”, com base numa percentagem de respostas favoráveis inferior àquela que foi
obtida relativamente à proibição das vendas passivas, porquanto, neste plano, o Tribunal
tem plena jurisdição, não estando limitado à concreta ponderação efewada pela AdC.
Assim, os factos relativos à canterização das visadas

—

pontos 1) a 4)

—

foram

extraidos do Relatório e Contas de 2013, páginas 97 a 100, disponível em:
http://wins’jtalpeisergia.com/PT/ini’estidor/Relatorios-e-resultados/rdatoriox
anuais/Patrb,as/ulti,nos-relgtprios-anuaissispx.

-

No que respeita aos factos relativos ao mercado relevante
alíneas a) e b)

—

—

pontos 5) a 80) e

face à ausência de qualquer elemento minimamente consistente em

sentido contrário tomaram-se como exatos os factos constantes na decisão impugnada e as
fontes indicadas pela AdC, que não foram concretamente questionados pelas visadas na
sua defesa à nota de ilicitude, para a qual remete o recurso de impugnação.
As fontes são: o Inquérito ao Consumo de Energia no Setor Doméstico, 2010,
Edição

2011,

do

lHE

e

da

DGEG,

disponível

em

file:///C:/Users/MJ02554/Downloads/ICESD_20 1 0%20( 1 ).pdf; a Análise aprofundada
dos setores dos Combustíveis Líquidos e do Gás Engarrafado em Portugal, da
Autoridade,

parágrafo

1621,

tabela

71,

parágrafo

1624,

disponível

em
104

SE
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo
l’r.Dtt Municipin, Fé ‘Fcnl’, Pnhica de Cavalaria 2005—345 Santarém
TeleO 243091)300 Fax: 243090329 Mad: tribunaleupen’isao%Oribunaieortept
—

Prcc,N° 102115,9YUSTR

VERSÃO CONFIDENCAL

hlln://www,concorrencjjj/$flgÇo1IectionDocuments/EstudosetPubhc
Combustivcisifl2 Rclaiono Final Sector Comhjtjyci,jjggiclps(jasJjpgarrafl1dQcjp

Ptvjjjj20jdf; informação disponibilizada pela DGEG, in www4gcgpt e
pela Cornislón Nacional de Energia. iii www.cne.es; os depoimentos de Pedro José Freire
dos Santos Condesso

doravante Pedro Condesso

gestor de negócio na área do GPL

entre janeiro de 2013 e outubro de 2014, e Jorge José Borges de Carvalho
Jorge Carvalho

doravante

responsável pelo negócio de GPL em Portugal Continental entre 2007 e

2014, prestados na fase organicamente administrativa e constantes de Eis. 6035 a 6042,
especifleamente quanto ao ponto 40; decisões da Comissão Europeia, especificamente as
decisões relativas aos processos IV/M.493
1994, IV/M.568

Tractabel/Distrigaz [L de 1 de setembro de

EF/EdisonjSE de 08/06/1995, IV/M.93 1

1998, e IV/M.1190 —-AinocoíRepsoi/Iberdrola/Ente Vasco

de 1998, COMP/M.1628

—

GALP Energia/EnonMohfl Iberia,

http:/’ec.europaeukomperitionhnergers/cases/; e Decisões da Autoridade

relativas aos processos Ccent, 31/2012
BENCOM/Negócio

de

Combustíveis

—

BP

Madeira/Gasinsular e processo AC-1-4$/2003
setembro

de la Energia, de II de agosto

Totalflna/El/, COMP/M.3664 Repsol Butano / SheIl Gass

(LPG). de 9 de março de 2005. COMP/M.5005
disponiveis em

Neste/IVO, de 2 de junho de

de

2004),

Bencom/Terparque, Ccent. 40/2010
Açores,

CcenLl3/2005

Galp

NQUJNT4&/CGD/EDP, de 20 de
disponíveis

em
e

os

esclarecimentos apresentados pelas visadas e indicados nos factos provados.
No que respeita aos íhctos concretamentc questionados pelas visadas, alegam as
mesmas que o argiunento da substiruibilidade no curto prazo em virtude das di/árenças
dos equipamentos finais utilizados pelo GPL em garra/a e pela eletricidade tem sido
desenvolvido para aflistar a substituibilidade entre a eletricidade e o gás natural, não
sendo a substituibdidade entre a eletricidade e o GPL em garra/a objeto de análise.
Salientam, cm particular, a decisão adotada pelo Conselho da AdC no processo Ccent,
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48/2003 Mais sustentam que hoje em dia há clive; sos

ecpupamentos

doinéstic os que se

em onti cun aptos a funciona; com timba 5 as fontes de citei gia (e g fogões c ou; placas
e/eh icas e h;co3 de gáv (GPL) em sunu/tâneo. podendo tais equipamentos sei
complementaclos com sis (cuja c omhmaclo s de aquecimento a gás e eletu ic incide,)

Pedio Condesso e Jorge Canalho confirmaram nos seus depoimentos piestados na
fase organicamente administiativa a existência de fogões mistos (cfr As 6035 e ss), pelo
que este facto foi aditado Contudo. o mesmo não afasta a existência de equipamentos que
apenas podem ser utilizados com uma das iefendas fontes de energia, que os custos de
conversão são eleados e que esse fator é determinante nas escolhas dos consumidores a
cinto piazo Efetivamente, tais flictos são do conhecimento comum acessível a qualquer
consumidor.

não

carecendo

de

uma

análise

aprofundada

Por

conseguinte,

independentemente da prática deeisona tei analisado ou não este fator em relação ao GPL
em gaiiafh e independentemente da sua valia para efeitos de delimitação do mercado
ielevante quanto ao produto, considera-se que, em termos faca ais. se pode concluir com
segui ança, que, no cinto pra7o, a substituição de gás por eletucidade é condicionada pelo
tipo de equipamento ja instalado e a respetiva amoitização, dado que o custo de conveisão
entre tipos de equipamento pode sei elevado
Mais alegaram as visadas vários indicadores retuados do lnquénto ao Consumo de
Energia no Setor Doméstico, 2010, Edição 2011
187

-

cfr artigos 154, 155, 162, 184, 186 e

e do Relatório da AdC sobre os setores dos combustíveis líquidos e do gas

engarrafado em Portugal,

1701

ponto 169

que encontram suporte bastante em tais

elementos e que. por isso, foram aditados aos factos provados com os esclaiecimentos que
resultaiam dos elementos colhidos nos aludidos suportes documentais
Quanto a alegação contida nos pontos 181 e 190 da NI, dada sua natuieza
conclusiva, aludindo a importância sem especificar a iealidade que este conceito pretende
retratar, a mesma foi desconsiderada Acresce ainda que entendida a alegação como
reportando—se ao uso total das diversas fontes de eneigia no setor doméstico, as
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percentagens indicadas pelas visadas não encontram suporte no aludido Estudo do INE e
DGEG, porquanto nas suas conclusões consta o seguinte: “Numa análise aos resultados
do consumo de energia nos Alojamentos (excluindo os combustíveis utilizados nos
veículos), e por t(po de fonte energética, verjfica-se que, em 2010, a Electricidade foi a
principalfonte de energia utilizada (42,6%). Esta fonte de energiafoi a que sofreu maior
alteração relativamente aos últimos inquéritos (15,8% em 1989 e 2 7,5% em 1996). A
Lenha surge como a segunda principalfonte de energia consumida nos alojamentos, com
um peso de 24,2% no consumo total (60,3% em 1989 e 41,9% em 1996). O GPL (Butano
e Propano) corresponde à terceira principal fonte de energia, representando cerca de
19% do totaL com predominância do GPL garrafa (16,6% do total em 2010, 20,6% em
1989 e 26,1% em 1996%’.
No que respeita aos factos não provados, a factualidade exarada na alínea a) foi
considerada não provada por duas razões. Em primeiro lugar, porque pese embora tivesse
sido afirmada por Jorge Carvalho, no seu depoimento prestado na fase organicamente
administrativa (cfr. fis. 6039), não foi igualmente aflnnada por Pedro Condesso (cfr. fia.

6035). Contudo, mais importante que isso é o facto das recorrentes quando se trata, a
final, de esclarecerem a sua posição a respeito do mercado relevante incluírem apenas a
biomassa, o gás natural e o GPL canalizado (cfr. ponto 396 do recurso de impugnação e
204 da defesa escrita à NI).
Por último, impõe-se referir que não foi produzida prova sobre a quota de mercado
das visadas no alegado mercado das fontes de energia utilizadas no segmento doméstico,

que inclui a biomassa, gás natural, o OH. em garrafa e o GPL canalizado.
A factualidade que se reporta à organização da distribuição do OPE em garrafa

pontos 81) a 93) dos fhctos provados

—

—

foi retirada, tal como consta na decisão

impugnada, das respostas apresentadas pelas visadas, designadamente resposta da Galp
Energia, de 20 de março de 2012 (fis. 30 e 31), resposta da Oalp Energia de 6 de maio de
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2013, constantes de fis. 261, 263, 264, 269, 271, 272, 274, 277, 279 a 282, resposta das
visadas, de 30 de setembro de 2014, fis. 5220 a 5479.
No que respeita aos factos relativos aos contratos celebrados entre as visadas e os
seus distribuidores

—

pontos 94) a 140)

—

os factos respetivos resultaram das cópias dos

respetivos contratos, cujas lis, são indicadas nos factos provados.
Relativamente aos questionários efetuados pela AdC e aos seus resultados
141) a 150) e alíneas c) e d) dos factos não provados

—

—

pontos

tal como esclarece a AdC, na

decisão impugnada, em 23 e 24 de setembro de 2014, a Autoridade procedeu ao envio do
questionário a

distribuidores atuais e antigos da Petrogal, da Galp Açores e da GaIp

Madeira (fis. 4234 a 4801). Mais tarde e na sequência de esclarecimentos prestados pelas
visadas quanto aos distribuidores atuais e antigos, em 7 de outubro de 2014 a AdC enviou
o questionário aos distribuidores antigos

e aos distribuidores atuais

que foram

identificados pela primeira vez pelas visadas na resposta de 30 de setembro de 2014 (fis.
6043 a 6082-A).
Nos primeiros questionários colocava-se aos distribuidores a seguinte pergunta
inicial: “Já realizou vendas de GPL em garrafa adqufrido à Petrogalfora do território de
alisaçâo estabelecido no contrato de fornecimento que celebrou com aquela empresa?
Sim/Não”. Caso a resposta fosse positiva, os distribuidores interpelados tinham de
esclarecer o seguinte: “As vendas que realizou foram resultado de pedidos
espontâneos/não solicitados de clientes? Sim/Não”. Pedia-se ainda que fossem remetidas
cópias das comunicações de clientes com esses pedidos espontâneos/não solicitados e as
respetivas faturas. Caso a resposta à referida pergunta fosse negativa, pedia-se aos
destinatários que respondessem às seguintes interpelações: “Foi pelo facto de o contrato
de fornecimento celebrado com a Petrogal proibir essas vendas que não as realizo,,?
Sim/Não”; e “Recebeis indicação oral ou escflta da Petrogal para não realizar essas
vendas? Shn/Não”.
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Numa segunda fase, a AdC, por ter considerado que um conjunto

de

respostas de distribuidores afirmou não ter realizado quaisquer vendas fora do território, e
pan garantir a exatidão e a interpretação rigorosa dessas respostas, enviou novos
inquéritos: a

distribuidores em 16 de outubro de 2014 (fis. 6278 a 6489); a

distribuidores em 24 de outubro de 2014 (6724 a 6728); a
outubro de 2014 (fis. 6777 a 6805V) e a

distribuidores em 28 de

distribuidor em 30 de outubro de 2014 (fis.

6832 a 6834).
O texto desses inquéritos era o seguinte: “Em resposta ao questionário anterior,
referiu que nunca realizou vendas de GPL em garrafa adquirido à Galp Açores fora do
território de atuação estabelecido no contrato de fornecimento que celebrou com aquela
empresa. Foi pelo facto de o contrato de fornecimento que celebrou com a Galp Açores
proibir essas vendas que não as realizou? Sim/Não; Recebeis indicação oral ou escrita da
Galp Açores para não realizar essas vendas? Sim/Não”.
A análise dos resultados obtidos consta no “Relatório sobre diligências
complementares de prova requeridas pelas empresas visadas”, de fis. 6911 e ss. As
conclusões mais relevantes que a AdC extraiu dos referidos questionários resumem-se às
seguintes:

distribuidores atuais não realizaram quaisquer vendas fora do território;

( + + ) dos

(i.e.,

) distribuidores atuais, cujos contratos não admitem a

realização de qualquer tipo de vendas fora do território, e que responderam ao
questionário, referem não ter efetuado de facto quaisquer vendas fora do território devido
à proibição incluída no contrato e/ou por terem recebido orientações das empresas visadas
nesse sentido; quanto aos distribuidores antigos,
visadas não efetuaram vendas fora do território,

dos

distribuidores das empresas

destes

distribuidores referem que não

realizaram vendas fora do território devido à proibição incluída no contrato e

destes

distribuidores acrescentam que não efetuaram vendas fora do território por também terem
recebido instruções das empresas visadas nesse sentido.
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A questão que se coloca é se os referidos questionários, consideiando a foi mulaçao
das peiguntas efetuadas e as respostas iludas. são. em si mesmos, suficientemente seguws
para sustentar as referidas conclusões Pese embora os argumentos aduzidos pelas

isadas.

que serão analisados quando se justificar. entende-se que a iesposta a esta questão e
parcialmente afii mau a. nos termos que ficaram consignados nos fhctos

ados

Vejamos poique
Admite—se que o pnmeiw questionário nâo e isento de leparos

Com efeito.

detetam—se no mesmo unia insuficiência. uma pergunta com tinia íormulaçio equí oca e
um encadeamento de questões pouco logico
Assim, é insuficiente pomquantci cm relaçJo a pergunta inicial, que se reporta a
todas as

endas foia do terr itoi ro, não contem nenhuma peigunta adicional destinada a

esclarecer a causa desse Cacto Ceitainente por tei constatado isso, a AdC Le e de proceder
a iealização dos questionanos adicionais, que se revelatam ser incontoi navclmente

necessários, não apenas “pai a ga; LI/til! a ewudõo e a inteipi eia ão ;igo; osa” das
respostas

iniciais, mas para peimitii

uma leitura minimamente util dos primeiios

questionartos
Poi sua vez, a segunda interpelação, que se pretendia que incidisse especificamente
sobme as vendas passivas. utiliza a formula pedidos espontâneos/não sohc nados de

clientes Oma, paia quem conhece o conceito de vendas passivas, esta formulação não

suscita dú idas Contudo, para quem não tem familiai idade com este termo tecnieo não e
com facilidade que consegue perceber que a expressão “pedidos não sohc nados

clientes

k

significa pedidos não solicitados a clientes \ote—se inclusie que um dos

distribuidores rasurou a c\ptessão “não solrcitados’ (cír fis 5248) Razão pela qual não

(dora ante

surpreende que
representante

legal

).

da
(cujo questionano consta a [Is 5629—5630). tenha afirmado. em

audiência de julgamento. que a meferida pergunta !hc pareceu ambigua e o confundiu No
10
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mesmo sentido, não é de estranhar que

(doravante

), representante legal da sociedade

(cujo

questionários consta a fis. 5348-5349), tenha considerado o mesmo.
Por fim, o questionário contém um encadeamento de questões pouco lógico porque
a resposta negativa à segunda pergunta, que era suposto incidir especificamente sobre
vendas passivas, que, por sua vez, era a interpelação que permitia responder à questão
relativa à causa da não realização de vendas, conduzia ao resultado estranho e pouco
congruente do distribuidor não ter realizado vendas passivas porque o contrato não
permitia, mas, em contrapartida, ter efetuado vendas ativas. Em suma, a conclusão de que
existiam distribuidores que não realizavam vendas passivas porque o contrato não lhes
permitia pressupunha um encadeamento de perguntas e respostas que tinha como
consequência a realização de vendas ativas sem que o contrato as proibisse. Foi a esta
inusitada leitura a que conduziram, conforme salientam as visadas, as respostas dadas
pelos distribuidores

(fis. 5279-5280),
([is. 5622).

([is. 552 1-5522),
([is. 5629) e

([is. 5347-5348).
Não obstantes as irregularidades assinaladas, considera-se que as mesmas, não
inviabilizam, de todo! os referidos questionários. Com efeito, a primeira pergunta, que se
reporta, em termos genéricos, a vendas fora do território não padece das incongruências
referidas a propósito das demais e a insuficiência originária que apresentava foi colmatada
através dos segundos questionários.
Coloca-se, no entanto, a questão de saber se tal pergunta, dada a sua natureza
genérica, permite uma leitura segura no sentido de que as respostas dadas pelos
distribuidores respetivos se reportavam também a vendas passivas.
As visadas entendem que não, alegando, em primeiro lugar, que os distribuidores
que realizaram e realizam vendas passivas a clientes de outros territórios poderão
lii
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responder negativamente a uma questão sobre se realizaram “vendasfora do território”
simplesmente porque as vendas passivas que realizaram ou realizam não exigem que
saiam do seu território para as concretizar’. Um pouco mais à frente voltam a frisar que
não se diga que, para o declaratário médio, é líquido que por “vendasfora do território”
pretende fazer-se alusão, também, às vendas passivas. Como é lógico, e já acima se
aludiu, uni distribuidor pode realizar uma venda em resposta a uni pedido não solicitado
de um cliente de outro território, não tendo que necessariamente realizar essa venda
7’ora do território ‘t Minta situação em que o cliente não necessite do transporte de
mercadoria nem sequei- chega aliás a existir uma “saida do território ‘
Importa começar por referir que há elementos nos autos que contrariam as
asserções das visadas.

É

o caso do esclarecimento escrito de fis. 5282, prestado por

, no qual faz referência a vendas feitas diretamente ao cliente no seu armazém.
Também

a fis. 5824, esclareceu que tem clientes

que se dirigiram ao seu estabelecimento comercial.
Não obstante estes esclarecimentos, aceita-se que da formulação utilizada na
pergunta de vendas fora do território não se pode extrair a conclusão de que todos
destinatários, que deram respostas negativas, consideraram as vendas efetuadas nos seus
pontos de venda a clientes de outros territórios que ai se deslocaram. Efetivamente, este
sentido não corresponde ao sentido comum da referida expressão. Para além disso,
resultou dos depoimentos dos distribuidores inquiridos em audiência de julgamento,
(doravante

designadamente

), que foi distribuidor

de primeira linha da Petrogal entre (996 a 20(4,
(doravante
de

), distribuidor de primeira linha da Petrogal desde 1992, na área
através da sociedade

(doravante
2014, em

), distribuidor de primeira linha da Petrogal desde
,

distribuidor de primeira linha através da sociedade

(doravante

),
e
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(doravante

), presidente do

conselho de administração da empresa distribuidora de primeira linha da Petrogal da área
de

, que a situação em análise

—

do cliente de outro território que se desloca ao

estabelecimento do distribuidor do território vizinho

—

é tida pacificamente como

admissível, não havendo razões para duvidar da credibilidade dos depoimentos nesta
pafte. Consequentemente, há que admitir que a generalidade dos distribuidores que
respondeu negativamente à primeira questão não equacionou esse tipo de vendas nas
respostas que deu. Note-se inclusive que o sentido levado em consideração pela AdC
quando formulou a pergunta foi o de incluir apenas as vendas que implicavam deslocação
do distribuidor para fora do território, conforme esclareceu a testemunha João Pedro
Cardoso Pereira, instrutor do processo. Por conseguinte, quando se refere, nos factos
provados, que um determinado número de distribuidores não realizou qualquer venda fora
do território está-se a considerar apenas as vendas que implicam a sua deslocação ao
território vizinho. Razão pela qual se efetuou este aditamento aos factos provados.

Alegam ainda as visadas que não ser evidente que o distribuidor não associe ao
local da venda o local onde a mesma foi feita e não o local ao qual se destinava o
produto. De notar que, para o distribuidor, num raciocínio que reflete aliás a noção
civilística do momento em que se considera estabelecido o vínculo entre as panes, o local
da venda de produtos por si entregues em territórios vizinhos é a própria instalação do
distribuidor, onde a encomendafoi recebida.
Não se pode aceitar este argumento porquanto, no agir comercial diário e comum,
a venda não é associada às declarações de vontade, mas à sua consumação com a entrega
do produto. Um raciocínio como aquele que as visadas defendem pressupunha não apenas
um conhecimento técnico-jurídico avançado próprio de um jurista, mas também que esse
jurista fizesse uma leitura da realidade mediada sempre por conceitos jurídicos. O que,
como é evidente, não é minimamente razoável, pois mesmo um jurista atribuiria à
expressão venda fora do território o seu sentido mais comum e linear.
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Considei a—se, assim, que as respostas negatix as a pi imeira pei guna etewada pela
Ad( dcx em sei lidas no sentido de incluirem todas as x endas fora do temtorio

(com

deslocação do distribuidon, desiunadamente xendas mix as e passixas. a não sei que
c\istam elementos adicionais que tomem esta conclusão, pelo menos. dux idosa
Oma, tais elementos adicionais e\mstem em relação as respostas dadas pelos
distribuidores que m esponderam não ter efetuado xendas fora do teri itói io apenas porque
receberam insti uções das visadas nesse sentido E ciue a prova pmoduiida admite como
possm ei, pelas razões que ia/ia se e\plieitaião, que as cláusulas que proibiam todas as
vendas fora do teiritório, sem fazei especifica refen2ncia apenas a vendas ahx as. eram
interpretadas pelas visadas como estando mesenadas apenas pata as vendas ativas e que,
por conseguinte, estas, na sua melação direta com os distribuidores, não limitaam a
realização das vendas passivas
Assim sendo. não se pode concluii que as visadas tenham dado onentações aos
distrihuidoies referidos melativas a proibição de vendas passivas
Não se podendo alcançar a referida conclusão tambem não se pode aceitai que as
respostas de tais distribuidores incluissem as vendas passixas Consequentemente, não
foram considemados os distribuidores que não realizaram qualquer xenda fora do territorio
dcx ido a oi ienrações das usadas.
Em contrapartida. foi possix ei concluir com segurança que os distribuidores que
respondeiam nunca ter efetuado xendas foi a do teri itoi mo dcx ido so ou tambem ao
contrato estax am a considerar igualmente as x endas passix as. com deslocação para fora do
territoi io. porquanto quer o sentido comum da pergunta em causa. quer o sentido comum
da clausula contiatual reponam-se a qualquer tipo de venda fora do territormo e não
custem elementos adicionais pertuibadomes no sentido de que os iefermdos distribuidores
possam ter considerado apenas as x endas atix as Efetivamente, tal como se e\plicitará
melhor infra, a prova produ7ida sustenta a fundada convicção de que nem todos os
distrihtudoies interpretavam as clausulas em analise nos termos e com a clareza que as
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recorrentes sustentam e bem assim que as recorrentes nunca adotaram, até à circular de
2014, procedimentos de esclarecimento generalizados.
Dir-se-á, mas em relação aos distribuidores que também fizeram referência a

orientações dadas pelas visadas é igualmente dúbio que se estivessem a reportar a vendas
passivas. Considera-se que não, pois o facto de se admitir que não tenham recebido
orientações das visadas nesse sentido específico, mas apenas no que respeita a vendas
ativas, não exclui ou não é incompatfvel com o facto da leitura da cláusula contratual que
efetuaram corresponder ao sentido comum supra referido.
Por último, no que respeita aos distribuidores atuais que afirmaram terem efetuado
vendas fora do território, consideraram-se, por um lado, todas as respostas afirmativas à
primeira pergunta do questionário elaborado pela AdC (no total de
dos

) e, por outro lado,

distribuidores indicados pelas recorrentes na defesa e que responderam à pergunta

se as faturas apresentadas por aquelas resultaram de vendas espontâneas/não solicitadas de
clientes (cfr. fis. 5690, 5771, 5722, 5805, 5216 e 5728). Pese embora alguns destes
distribuidores tenham respondido que as vendas efetuadas não foram vendas
espontâneas/não solicitadas de clientes, as respostas foram valoradas em sentido favorável
à recorrente (ou seja, como incluindo vendas passivas), devido ao facto da pergunta ser,
tal como já referido, equivoca, admitindo quer vendas passivas, quer vendas ativas.
Consequentemente, apenas se excluiu um distribuidor que esclareceu que as vendas
documentadas nas fawras remetidas pelas empresas visadas foram o resultado da “ação
comercial” daquele distribuidorjunto de clientes (Lis. 5661), ou seja, vendas ativas.

É certo que os referidos distribuidores não apresentaram pedidos de encomenda
escritos dos clientes e as faturas apresentadas por alguns (cfr. a título de exemplo, fls.
5221, a 5227, 5269 a 5271, 5284 e 5285, 5294, 5302, 5303; 5322 a 5332; 5337; 5338;
5341 a 5345; 5350 e 5351; 5389 a 5391, 5393, 5413 a 5416, 5418, 5512 a 5517, entre

outras) não provam o contexto da venda. Contudo, não há firndamento para se entender
que uma venda a pedido do cliente tivesse de ser precedida necessariamente de um
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documento comprovativo da sua vontade, sendo do conhecimento comum que este género
de pedidos pode ser efetuado por telefone. Isto mesmo foi referido pelo distribuidor
na resposta ao seu questionário, tendo feito a constar, a

propósito de faturas que lhe foram remetidas, que “os pedidos são feitos pelos clientes
através do número de telefone

(fis. 5216). No mesmo sentido,

veja-se o esclarecimento escrito prestado pela
de fis. 5268, fazendo referência ainda a pedidos junto da sua viatura. Há outros
exemplos no processo, nomeadamente a fis. 5292, 5337, 5392, 5394 e 5411.
Consignou-se que um dos distribuidores efetuou esse tipo de vendas porquanto
outros distribuidores procederam nos mesmos termos na área que lhe estava atribuida em
virtude do esclarecimento escrito prestado pelo próprio e junto a fis. 5824-5825.
O inquérito apresentado pelas recorrentes e elaborado pela Eurosondagem, Estudos
de Opinião, S.A., de fis. 8909 e ss, não afasta as asserções precedentes. Em primeiro
lugar, tal elemento não tem qualquer valia probatória porquanto não se mostra
acompanhado dos questionários. E não se trata de duvidar da isenção da empresa que
efetuou o inquérito, mas da possibilidade de controlo da exatidão do relatório, que, sem os

questionários, não pode ser aferida. Em segundo lugar, os resultados obtidos não infirmam
minimamente as conclusões precedentes, tanto mais que o número de distribuidores
indicado como tendo respondido é inferior (

).

No que respeita aos distribuidores que anexaram os contratos e que referiram que a
venda fora do território viola o que está contratualizado

—

pontos 151) e 152)

—

os factos

respetivos resultaram dos documentos indicados nos factos provados.
Relativamente à comunicação de 07 de fevereiro de 2013

—

ponto 153)

—

a mesma

está documentada a fis. 5358.
No que respeita à história da Petrogal
resultaram

da

informação

—

pontos 154) a 159)

—

os (hctos respetivos

constante

na

http://www,apetro,pt/index.php?option=comcontent&task=view&id=2 1 0&ltemid= 171,
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disponibilizada pela Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, não havendo razões
para duvidar da sua veracidade. Também relevaram os contratos de distribuição juntos aos
autos.
Relativamente às razões que motivaram a inclusão, nos contratos, das cláusulas ern
análise

pontos 160) a 166) e alínea 1’)

—

admitem-se os factos provados corno possíveis,

por serem lógicos e razoáveis, sendo apenas de excluir a alínea O dos fiwtos não provados
porquanto, dada a sua formulação ampla, inclui também vendas passivas (por estarem
contidas no sentido da cláusula) e, nessa perspetiva, considera-se que tal asserção não
resultou da prova produzida, nem assenta em meros critérios de lógica e razoabilidade.
No que respeita à interpretação que as visadas e alguns distribuidores faziam da
cláusula e à sua conduta relativamente à aplicação da cláusula
alíneas e). g), i), k) e m)

pontos 167) a 178) e 188)

admite-se como possível que o sentido normal da mesma

cláusula, percebido pelas visadas e desde antes do ano 2000, era o de que é proibido
apenas o desenvolvimento de uma atividade de angariação de clientela nos territórios
exclusivos atribuidos a outros distribuidores.
Esta possibilidade, note-se, não deriva do simples facto de alguns contratos terem
termo certo (o original ou o definido após a primeira (e única) renovação automática) ou a
respetiva prorrogação dependente de acordo expresso entre as partes, sem que nunca nada
tenha sido feito para o prolongar e, não obstante, a relação ter-se mantido. Pese embora tal
possa ter sucedido, é evidente que isto é compatível quer com a versão das recorrentes,
quer com a versão contrária.
Pela mesma razão também não é suficiente para confirmar a versão das visadas os
simples factos, verdadeiros é certo, dos contratos serem antigos. nunca terem sido revistos
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Também o facto de algumas cláusulas
não significa que o mesmo
tenha sucedido em relação às cláusulas em análise.
Alegaram ainda as recorrentes que várias regras não escritas desenvolvidas pela
prática se aplicam à relação entre a Galp Energia e os seus distribuidores de primeira
linha, nomeadamente as seguintes: encontra-se reciprocamente aceite entre a Petrogal, a
Galp Açores ou a Galp Madeira e cada um dos respetivos distribuidores

no momento da cessação. Mais alegaram que há regras não escritas contrárias a cláusulas
contratuais, dando os seguintes exemplos:

; a
obrigação de recolha de garrafas dos operadores concorrentes, sempre que o cliente
pretenda passar a adquirir Galp Gás (deixando assim de recorrer ao fornecedor
concorrente), e de entrega das mesmas à Galp, para posterior devolução à proprietária (o
fornecedor concorrente); e

. Para além de não ter sido produzida prova
sobre estes fUctos, os mesmos também não seriam suficientes, só por si, para demonstrar
que as cláusulas objeto dos autos não eram aplicadas na prática ou eram em sentido
restritivo, limitado às vendas ativas.
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Discorda-se desta análise,

Na verdade, a leitura defendida pelas recorrentes apenas faria sentido se, na
prática, não fosse atribuida importância aos contratos, ou seja, se estes, na realidade, não
servissem para orientar a conduta dos intervenientes. Ora, a prova produzida não sustenta

esta conclusão, antes pelo contrário. Com efeito, tal como salienta a AdC na decisão
impugnada, alguns dos distribuidores que responderam aos questionários anexaram uma
cópia do contrato de distribuição que celebraram com as empresas visadas ou da
cláusula de proibição das veiidas incluída nos mesmos Qis. 5230 a 5238, 5290 a 5291,
5372 a 5375V, 5403 a 5410, 5493 a 5494 entre outros). Há ainda a correspondência
trocada pelas visadas com os distribuidores,

(cfr. fis. 5643 a 5646 e 6606 e 6606 v), a
propósito de vendas fora do território ilustrativa de que os contratos eram essenciais, não
sendo relevante, por ora, o tipo de vendas em causa. Razão pela qual ficou por demonstrar
que as minutas contratuais não eram encaradas pela Galp Energia e pelos seus
distribuidores como o elemento central da regulação das suas relações e

A possibilidade supra referida também não resulta do facto de se considerar
inteiramente válido o argumento de racionalidade económica invocado pelas recorrentes,
110

sentido de que a proteção territorial absoluta de que vens acusada a Galp Energia não
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seria sequer racional como instrumento

de gestão do negócio e de maxiinização dos

lucros da companhia nos dias de tio/e. Não serve, portanto, à empresa. Isto porque,
esclarecem (is risadas, instituir uma regra que obrigue os distribuidores de terntorios
vizinhos a re/eitarem o /ornecimento em caso de i’endas passivas, seria, crnii grande
probabilidade, o mesmo que

remeter

o

cliente para os distribuidores (te marcas

concorrentes do seu território. Recorde—se, de/acto, que o GPL é uni produto altanzente
homogéneo e substituivel entre marcas diferentes. De resto, a proibição de
vendas passivas a clientes finais oriundos de outros territórios
representam cerca de

—

realização

de

que, como resulta da DI

das vendas dos distribuidores de primeira linha, implicaria

que os distribuidores deveriam recusar a venda ci consumidores finais de jóra cIo seu
territorio que entrassem num ponto (te venda para comprar GPL, encaminhando—os para
o revendedor do seu território.

Admite-se que esta lógica tenha pleno sentido nos casos em que um cliente solicita
gás em garrafa ao distribuidor do território vizinho por se ter incompatibilizado com o
distribuidor do seu território. Efetivamente, nestas hipóteses, a recusa de fornecimento
conduziria o cliente a recorrer a uma marca concorrente. Razão pela qual se aceita que,
em geral, os distribuidores tinham noção, por razões de lógica, de que, em situações
destas, as visadas não se oporiam ao fornecimento, Foi elucidativo, neste sentido, o
depoimento de
da sociedade

, sócio
, que após ter referido, forma

confusa e inconsistente, que a Galp não permitia nenhum tipo de vendas fora do território,
tenha acabado por afirmar que fornecia um cliente do território vizinho porque este se
tinha incompatibilizado com o seu distribuidor e que queria mudar de marca, salientando
que isto beneficiava a Galp. Também
natureza. Os esclarecimentos prestados pela sociedade

, fez referência a situações desta
de lis. 9052, são

igualmente ilustrativos de situações deste género, fazendo referência “ao relacionamento
pessoal e comercial (cortesia, disponibilidade, compromisso)”. Razão pela qual também
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se admite corno possível e lógico que as usadas incentivassem as xendas passn as nestas
situações
Contudo, é evidente que nos demais casos, que teião oeomdo deudo a distância
(cii fis 5824) ou por qualquer outra iazão,

já

não se pode concluir, conforme pretendem

fazei crer as recorrentes, que encaminhar o cliente para o distribuidor do seu temtóiio

significai ia perdê—lo para outra marca
Assim, foi elucidativo neste sentido o depoimento de
. tendo o mesmo referido que caso um cliente este/a a sei bem tratado por um
colega não iaz la Pai a além disso, pese emboi a tenha admitido efetuar foz necimentos
fora do territorio a pedido dos clientes, foi sobietudo em contextos ielaeionados com a
possibilidade do cliente podei mudar de marca, ou poi estai zangado com o seu
distribuidor ou por estar muito distante, tendo afirmado ainda que deve lias er respeito
pelas áreas, só se algucm 5C pai tai mal
No mesmo sentido

i efei iu

que e desumano desonesto um

disti ibuido, de omiti o com el/mo ir endei no seu, não tendo efetuado qualquei distinção
quanto ao tipo de vendas

Ainda de forma mais contundente

. distribuidor de

, referiu

que concorda com a elausula de proibição de vendas foza do território, pom que cada um
tem de tem a sua zona, que o mercado já está saturado e se /orem pai a Jom a ninguém
vende, tendo resultado inequioeamente do seu depoimento que a testemunha considera

que as vendas passivas, que implicam fornecimento fora do território a pedido do cliente,
também estão proibidas pelo contrato

É

certo que a testemunha esclareceu que,

economicamente, não tinha inteiesse em satisfazer tais pedidos, devido aos custos
Contudo, isso não exclui o facto do mesmo concordai com a pioibição pelas iazões
icferidas e consideiar que o conti ato proibe este tipo de vendas
Veja-se. neste sentido, também a declaração escrita da distribuidora
de [Is 5653, na qual refere o seguinte “Não as ieahzamos não
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somente pelo contratualizado, mas também por questões éticas, não querendo prejudicar
o colega revendedor 1 “linha, tendo em conta que iríamos parasitar o negócio aofornecer
a rede de revenda do colega revendedor dessas áreas. Além disso, esta situação não fria
beneficiar o consumidor final Entendemos que a atribuição de áreas é uma forma de
organização que promove o são desenvolvimento das vendas dos revendedores”.
O que se pretende evidenciar é que, fora dos casos em que a recusa de
fornecimento implicaria a mudança de marca e em relação aos quais se admite que os
distribuidores e as visadas aceitem que não faria sentido recusar, porque seria prejudicial
para a marca e, por isso, seria prejudicial para todos, a mesma conclusão já não é forçosa
nos demais casos. Com efeito, respeitando-se as áreas, mesmo perante solicitações de
fornecimento fora do território por parte dos clientes, não há concorrência e não havendo
concorrência não há, entre o mais, pressão, dentro da marca, para baixar os preços. O que
beneficia a todos (recorrentes e distribuidores naturalmente).
Por conseguinte, as afirmações das testemunhas arroladas pelas recorrentes em
sentido contrário apenas mereceram credibilidade no que respeita ás situações referidas
em que, devido a conflitos, negar o fornecimento implicaria uma forte probabilidade do
cliente se mudar para outra marca.
A possibilidade em análise (quanto à interpretação que as visadas efetuavam da
cláusula) também não resulta, apenas e só, dos depoimentos dos colaboradores das
recorrentes (Gilberto Manuel dos Santos Gonçalves

—

doravante Gilberto Gonçalves

—

atual responsável do negócio do GPL em garratà em Portugal Continental, e Sérgio
Miguel Branco Bastos

—

doravante Sérgio Bastos

1992, João Inocêncio Pereira do Nascimento

—

—

gestor de cliente da Petrogal desde

doravante João Nascimento

—

delegado

comercial da Petrogal, Pedro Condesso e Jorge Carvalho), que, no geral e de forma
convergente e veemente, corroboram a sua tese, no sentido de que aquelas não proíbem as
vendas passivas. E não seda porquanto estando em causa um alegado entendimento
adotado durante anos e anos, no âmbito de relações contratuais com dezenas e dezenas de
123
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distribuidores, seria inverosímil que, a ser verdadeiro, não tivesse cristalizado em outros
elementos probatórios para além dos próprios depoimentos dos seus colaboradores. E a
verdade é que assim foi.
Com efeito, há um elemento absolutamente incontomável e que corrobora a tese
das recorrentes, no sentido de que não proibiam as vendas passivas, pelo menos desde
1997. Esse elemento traduz-se nos contratos escritos que, desde 1997, passaram a fazer
referência apenas a vendas ativas. Perante esta evidência, consideram-se plenos de lógica
dois dos argumentos aduzidos pelas recorrentes no sentido de não ser crivei que a Galp
Energia contenha regras distintas relativas à liberdade de atuação territorial aplicáveis
aos seus djferentes distribuidores de primeira linha, pois tal cenário daria origem a
sobrecustos relacionados
existiriam

com a gestão

dos contratos como um todo, tia medida em que

regras d(ferentes consoante o distribuidor e tal situação provocaria um

profirndo desequilíbrio do sistema de distribuição do GPL em garrafa como um todo,
introduzindo concorrência intramarca por via das vendas passivas apenas em alguns
territórios, sem que seja possível identjftcar uma qualquer razão de negócio válida e
objetiva para que a empresa tivesse tomado tal opção. Não resultou da prova produzida
nenhum elemento minimamente consistente suscetível de inflrmar ou abalar estes
argumentos.
Mas há outros elementos probatórios a considerar, designadamente os
questionários elaborados pela AdC, especiflcamente aqueles em que os distribuidores
afirmaram ter efetuado vendas fora do território.
Para além disso, há afirmações efetuadas pelos distribuidores, nos questionários,
que, podendo não ter sido tomadas em conta para efeitos de tratamento estatístico, porque
saem foram do âmbito da pergunta, não podem ser ignoradas, tal como salientam as
recorrentes.

É,

assim, o caso do questionário de fis. 6741, no qual o distribuidor

esclarece, em relação ao questionário que lhe enviaram anteriormente, que
“temos um contrato que define áreas no entanto praticamos vendas em Portugal
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continental onde podemos

ir logisticainente e manter margens líquidas’’ e “nunca

recebemos nenhuma indicação da Petmgal para não realizar essas vendas, repito
onde tenho margem”. Também a distribuidora
seguinte: “Um

vendas

esclareceu, a fis. 5303, o

colaborador da Petrogal responsável pelo distrito da Guarda informou—

me, en resposta a mim aquando da minha entrada na gerência, que não há áreas
definidas e que podemos vender onde quisermos e que os demais Colegas podem Jazé1o
igualmente’’.
As faturas juntas pelos distribuidores para demonstrarem que efetuaram vendas
fora do território também são relevantes, conforme já referido.
Dir-se-á, para excluir a valia probatória dos elementos indicados, que existe, nos
autos, correspondência trocada entre as visadas e os seus distribuidores reveladora de que
aquelas proibiam as vendas passivas. A AdC salienta em particular a correspondência
trocada com a
(cli-. fis. 5643 a 5646 e 6606 e 6606 v).
Sucede que, em relação à

. a testemunha

confirmou que a

rescisão do contrato pela Petrogal se deveu ao facto de ter aberto postos em territórios
vizinhos. em nome de outras sociedades comerciais, o que lhe permitia vendar gás mais
barato que provinha da

Dado ter-se tratado de uma situação “pouco

tradicional” para contornar a proibição de vendas ativas, conforme caraterizou Sérgio
Rastos, admite-se como razoável e, por isso, plausível o depoimento desta testemunha no
sentido de que quando consignou, por escrito, “não está

, autorizada pela

Galpgás a proceder a qualquer abastecimento independentemente da /brmna e local onde
se processe” estava a pensar nessa situação mais peculiar.
Quanto a
e do seu irmão

, os depoimentos de
que geriam esta sociedade, foram inconsistentes e

conftisos, não tendo merecido qualquer credibilidade quanto aos motivos da rescisão do
contrato, Acresce que a correspondência que precedeu a carta de fevereiro de 2008 e que
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consta a (Is. 6608 e 6609 faz referência a aliciamento, o que é mais compatível com
vendas ativas. Nesta medida, os depoimentos de Sérgio Bastos e Jorge Carvalho sobre
este episódio, no sentido de que o mesmo se reportou a vendas ativas, mereceram
credibilidade.
Sustenta ainda

a

AdC que resulta da documentação enviada pelos distribuidores

que as visadas, quando recebem uma denúncia respeitante a vendas fora do território,
não realizam diligências no sentido de apurar primeiro de que tipo de venda se trata para
então tomar uma posição relativamente ao assunto com pleno conhecimento dos factos
(lis. 5399 e 5649).
Considera-se que tais elementos não são suficientemente concludentes para aflistar,
pelo menos, uma dúvida objetiva, razoável e insanável, sobre a matéria, porquanto a
primeira comunicação (fls. 5399) não exclui a possibilidade de terem sido efetuados
contactos posteriores com o revendedor em causa no sentido de apurar o sucedido. Quanto
á segunda, reporta-se à

que, conforme resulta dos documentos de fis. 6608 e

6609 já tinha um historial de “aliciamento” de clientes em outros territórios.
Assim, fàce a todos os meios de prova referidos ter-se-á de admitir, como possível,
que desde, antes do ano 2000, o sentido nomial da mesma cláusula. percebido pelas
visadas, é o de que é proibido apenas o desenvolvimento de uma atividade de angariação
de clientela nos territórios exclusivos atribuidos a outros distribuidores e de que não
limitaram de alguma forma a liberdade dos distribuidores no que toca à possibilidade de
responder a pedidos não solicitados de clientes de outros territórios.
Quanto aos distribuidores, admite-se também, com base nas respostas afirmativas
ao questionário elaborado pela AdC e nos depoimentos de Vitor Carvalho e Ricardo
Couto, que alguns distribuidores tivessem o mesmo entendimento e que desde há muitos
anos fosse prática frequente de alguns distribuidores realizarem entregas, em resposta a
pedidos não solicitados de clientes, fora da sua área territorial.
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Contudo, já não se admite que todos os distribuidores tinham esse entendimento ou
que existisse uma convergência de vontades reais entre a Petrogal e todos os
distribuidores no sentido de que as cláusulas contratuais em análise apenas proibiam
vendas ativas e não vendas passivas.
As testemunhas arroladas pelas recorrentes, supra identificadas, pretenderam fbzer
crer que se tratava de uma questão absolutamente cristalina na sua relação com os
distribuidores, designadamente que todos sabiam que a cláusula tinha um alcance
limitado, que todos sabiam a diferença entre vendas ativas e passivas e o que podiam e
não podiam fazer, que a proibição estava limitada às invasões de área, termo utilizado na
gíria pelos delegados comerciais, e que estas se reportavam a angariação de clientes. Mais
referiram, a propósito de queixas de distribuidores, que depois se vinha a apurar
corresponderem a vendas passivas, que os distribuidores apresentam muitas queixas e que
interpretam o contrato da forma que mais lhe convém, sugerindo que os mesmos estavam
perfeitamente esclarecidos quanto ao entendimento das visadas. Contudo, porque lhes
interessava, interpretavam a proibição no sentido da mesma incluir vendas passivas.
Também salientaram que nunca lhes foi apresentada uma reclamação cujo conteúdo
revelasse tratar-se claramente de uma venda passiva.
Adicionalmente, Pedro Kmsse Gomes Neves (doravante Pedro Neves), advogado
do departamento jurídico da Petrogal e responsável pela elaboração da circular e da
minuta de 2010 que passou a incluir a referência a vendas ativas, referiu que, antes de
efetuar a referida minuta, recolheu informação da unidade de negócios sobre a cláusula de
proibição de vendas fora da área e concluiu, com base na informação recolhida, que, na
prática, a mesma se reportava apenas às vendas ativas. Esclareceu ainda que alterou a
minuta apenas porque a AdC, num despacho de arquivamento relativo a factos diversos,
fazia referência a alterações contratuais necessárias para promover uma culwra de
concorrência e, por isso, pretendeu pela via referida demonstrar que as visadas estavam
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alinhadas nesse espírito de cooperação e de promoção da cultura de concorrência, sem
que, contudo, significasse que estavam assumir a prática de uma infração.
O que surpreende nos depoimentos das testemunhas e afasta, por isso, a sua valia
no sentido de que existia uma plena convergência entre as vontades reais das visadas e de
todo o seu universo de distribuidores, é que as mesmas simplesmente assumem que os
distribuidores sabiam. Apenas Jorge Carvalho referiu que tratando-se de um elemento
básico na relação comercial não acha possível que os distribuidores não tivessem sido
esclarecidos pelos delegados comerciais. Sucede que esta afirmação não tem qualquer
valia, porquanto testemunhas como Sérgio Bastos, João Nascimento e mesmo Gilberto
Gonçalves, que afirmaram ter um contacto mais direto com os distribuidores, não a
corroboram. Com efeito, o que se pode retirar dos seus depoimentos, em conjugação com
o depoimento de Vítor Carvalho, é que, em situações pontuais de reclamações de invasões
de áreas que se vinha a apurar que eram vendas passivas, a questão podia ter sido
abordada. Admite-se ainda que ao longo dos anos e na sequência de múltiplos contactos
pessoais entre distribuidores e delegados comerciais, o tema tivesse surgido em relação a
alguns e que o email de fis. 8995, subscrito por

, expresse o seu real

entendimento sobre o sentido da cláusula. Contudo, a existência de uma específica
abordagem pré-definida, aquando da celebração de novos contratos, a existência de
reuniões de esclarecimento generalizadas em que tenha sido abordada especificamente a
questão, a transmissão de comunicados escritos (para além da circular de finais de 2014)
ou outras formas de esclarecimento dirigidas a todos os distribuidores simplesmente não
existiram, conforme resultou dos referidos depoimentos. Nessa medida, as afirmações das
testemunhas são desprovidas de qualquer materialidade passível de lhes dar o mínimo de
consistência.
Razão pela qual os depoimentos das testemunhas
que não fhziam distinção quanto ao tipo de vendas que consideravam proibidas à luz do
contrato (com exclusão apenas das vendas no seu estabelecimento), foram inteiramente
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credíveis.

É

certo que os mesmos demonstraram que a cláusula lhes agrada, conforme

referido. Contudo, isso não lhes retira credibilidade, tanto mais que não apresentaram
qualquer sinal de estarem a faltar à verdade. Acresce ainda que, num contexto de total
falta de um esclarecimento formal, como é o caso, é perfeitamente razoável e, por isso,
verosímil que alguns distribuidores, como

e de

tenham

atribuído à cláusula aquele que é o seu sentido mais imediato, comum e linear.
Foi, assim, com base também nesta prova adicional que as respostas dos
distribuidores que afirmaram nunca ter realizado quaisquer vendas fora do território
(incluindo vendas passivas com deslocação do distribuidor), também ou só por causa dos
contratos, não suscitaram dúvidas.
Importa, por último, referir, quanto à ausência de queixas, cujo conteúdo as
permite identificar com vendas passivas, que não se considera que seja um elemento
relevante, pois é perfeitamente razoável que um distribuidor, confrontado com uma venda
passiva, a descreva de forma singela. sem pormenores que permitam a sua imediata
identificação, ou que se socorra da expressão invasão de área, que no seu sentido comum
não deixa de ser compatível com vendas passivas,
Os factos referentes aos distribuidores existentes nos Açores e na Madeira

pontos

179) a 183) e alínea o) —resultaram dos contratos juntos aos autos, da tabela anexa à
decisão

impugnada

e

de

elementos

colhidos

da

página

f/pyjkinediaorg/wiki/Hha de %C3%A3QJofgç, quanto à ilha de São Jorge. No
que respeita especifleamente à ausência de concorrência inter-ilhas e ao facto da mesma
se resumir a casos excecionais, foram considerados os esclarecimentos de fis. 5955, que
aludem espeeificamente aos custos, e de fis. 6738. Relevou ainda o depoimento de Pedro
Condesso, ao ter afinnado que os custos de transporte entre a Madeira e Porto Santo são
muito elevados e que, por isso, Porto Santo é abastecido com contentores para compensar.
Quanto aos factos não provados, não foi produzida prova sobre a densidade populacional
das freguesias da Ilha de São Jorge, sendo certo que consta na página da Freguesia de
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Ribeira

Seca
eLa

que
II

a

mesma

)‘tIC\flh3’1

tem

1000

habitantes

1,111

ul&1

A factualidade relativa aos distribuidotes
184) a 185)

—

-

—pontos

estão documentados nos esclaiecimentos indicados nos Gictos provados

Quanto aos factos ieferentes aos distribuidores de Lisboa e Poito

ponto 186)

fotam consideiadas as cópias dos contratos iespetnos
No que respeita aos factos relativos a circulai

pontos 187)

os mesmos foiam

confirmados, entre outws, pela testemunha Gilberto GonçaRes, constando o seu texto a
As 8996, não haendo iazões para duvidar destes meios de prova
No que respeita aos factos ieferentes ao elemento subjetixo

pontos 189) e 190)

as asserções supra e\aradas sobre o entendimento das visadas quanto ao sentido das
cláusulas em anSlise afasta a afirmação dos factos eonsubstanciadoies do dolo, que lhes
eram imputados na decisão impugnada
Contudo, a piova produzida, em conjugação com iegras da experiência comum e
ci itenos

de

noi nulidade

e

razoabilidade.

deixa

a

descobeito

uma

atuação

inequivoeamente descuidada da parte das usadas
Assim, alegaram as visadas (fite

05

cotili atos que apenas pio/bem i endas

deveiam—se a casoç em que a interaç ão enti e comeiciais tia

((til

as

Galp e disti dnndoi es de

p1 inteira 1111/1(1 conchiriii a que a i’ei são flua! do comi ato comii esse tal especificação E
que sempre que tal sucedeu, fosse no momento da celebi ação cio conti aio original fosse
em momento po stei tom. em adendas tios contratos em vigoi a Galp nunc a se opo 5 a
incluí—la Mais iefenram que nos mestanies conti atos assinados mesmo depois da década
de 2000, não se retido coloc ciclo a questão no dcc oi rei da miei ação enti e os comei ciais

tia Galp e os chsu ibnicloi es de pi unena linha, cicabai a po’ se utdccn a minuta base
existente, sem (tirei ações a esse
contratual

i

espeito E que após a niti oduç ão

da

nova minuta

ja sem a clausula que pioibia todas as iendas fora da arca ciii 11)111(1a

lapso na seleção da minuta c onti atual em sigo?

i

—,

poi

oltou a fazei —se uso da minuta antiga
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Não foi produzida qualquer prova sobre estes factos, apenas suposições de Pedro
Neves quanto à circunstância de não ter sido utilizada a minuta por si elaborada em 2010,
tendo o mesmo referido que ter-se-á devido a lapso do comercial. Tratando-se de
especulações, uma vez

que a testemunha não tem qualquer participação na celebração dos

contratos, tais afirmações não têm valia probatória.
Em todo o caso, mesmo que as asserções referidas fossem verdadeiras, tal não
excluiria a verificação de um completo descuido da parte das visadas na manutenção das
cláusulas em análise e na celebração de novos contratos com tais cláusulas.
Com efeito, a prova produzida é totalmente desprovida da existência de razões válidas que
tivessem impedido os administradores das visadas e os responsáveis pela área de terem
promovido a alteração dos contratos e a inclusão nos novos de uma cláusula limitadora apenas das
vendas ativas e bem assim de perceberem claramente que em isso que se impunha que fosse feito.
Assim, em primeiro lugar e tal como já referido, não estamos a falar de acordos ou factos
que razoavelmente se possa admitir que são alheios ao controlo dos administradores e dos
responsáveis da área das visadas.
Em segundo lugar, não é minimamente razoável admitir que pretendendo as visadas
alterar a letra dos contratos, no sentido de excluir as vendas passivas da proibição, fosse deparar
com obstáculos insuperáveis em relação aos seus distribuidores.
Em terceiro lugar, conforme resultou do depoimento de Jorge Carvalho, que
confirmou ter assinado vários contratos de distribuição, os contratos eram assinados pelo
responsável da área, com delegação de poderes do administrador responsável. Ora, não
resultou do seu depoimento, nem da demais prova produzida, qualquer evidência no
sentido de que os contratos tenham sido redigidos contra instruções ou ordens expressas
dos administradores e dos responsáveis da área ou que estes tenham sido enganados de
qualquer forma. Isto mesmo se conclui relativamente à minuta de 2010. Com efeito, a
minuta de 2010 foi redigida pelo departamento jurídico, tendo Pedro Neves esclarecido
que depois a sua utilização era da competência da unidade de negócios. Do depoimento de
Jorge Carvalho e da demais prova produzida não resultou a mínima evidência de que, o
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administrador e/ou o responsável pela unidade de negócio em causa, tenham dado
instruções expressas para que essa minuta passasse a ser utilizada.
importa também notar que a prova produzida

permite

sustentar a findada

convicção que nem Jorge Carvalho, nem os responsáveis da área antes de si e os
administradores tinham razões legítimas para crer que não era necessário alterar a cláusula
porque todos os distribuidores estavam perfeitamente alinhados com aquele que era o seu
entendimento sobre a cláusula. Com efeito, pese embora Jorge Carvalho tivesse afirmado
estar disso convencido, por se tratar de um elemento básico da relação comercial, o certo é
que tal convencimento, face à prova produzida, sustentava-se no completo vazio, pois,
conforme já referido, não existia nenhum procedimento de informação pré-definido nesse
sentido, antes de dezembro de 2014 não existiu qualquer comunicado escrito, nem sequer
reuniões generalizadas de esclarecimento. Acresce ainda que se trata de um universo lato
de distribuidores, que interagem com delegados comerciais diferentes e, em muitos casos,
no âmbito de relações que se iniciaram há muitos anos, tendo existido, conforme se retira
da própria defesa das recorrentes, a possibilidade de, em tempos, a cláusula ter sido
assumida pelas próprias visadas ou pelas suas antecessoras no sentido de incorporar uma
proibição absoluta. Neste contexto, não havia razões para que os administradores e
responsáveis de negócios se pudessem sentir confortáveis com a simples assunção de que
todos os distribuidores sabiam perfeitamente que uma cláusula que proibe as vendas fora
da área atribuida, sem esclarecer o tipo de vendas, se reportava apenas a vendas ativas,
decorrente do facto de confiarem que essa informação era corretamente transmitida pelos
delegados comerciais, sem qualquer procedimento de informação pré-definido.
E mesmo que esse alinhamento de entendimentos existisse na prática, ainda assim
considera-se que estava ao alcance de administradores de empresas com a dimensão das

recorrentes e dos seus responsáveis de negócio perceber que, dado o sentido comum e
linear da cláusula incorporar qualquer tipo de venda, se impunha recolher informação
sobre a necessidade ou não de alteração das cláusulas contratuais à luz do direito de
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concorrência, o que não sucedeu, conforme se

conclui

face

à

inexistência de qualquer

evidência nesse sentido. Note-se que estavam em causa cláusulas contratuais, ou seja,
matéria da qual os referidos administradores e responsáveis de área não poderiam
simplesmente alhear-se, pois estava inserida em negócios jurídicos que vinculavam a
sociedade. Acresce que limitações de territórios são matérias que facilmente são
associadas a práticas restritivas da concorrência, mesmo antes de 01 de janeiro de 2000, e
que, por isso, alarmam uma pessoa medianamente diligente no exercício de funções de
administração ou de gestão de negócio em empresas com a dimensão em causa, não sendo
minimamente razoável admitir que as visadas não tivessem confiado o seu destino a

pessoas que tivessem sido capazes de perceber isso (desde pelo menos a data em que
passaram a incluir em alguns contratos a referência apenas a vendas ativas) se tivessem
sido cuidadosas na análise dos contratos.
Conclui-se, assim, face à prova produzida, não existir qualquer dúvida no sentido
de qu as cláusulas em análise apenas se mantiveram nos contratos e foram inseridas nos
novos não por razões alheias ou não diretamente imputáveis aos administradores e
responsáveis da área das recorrentes, mas por evidente descuido.

Importa, por último, referir que não há elementos que permitam concluir que as
visadas, nas pessoas dos seus administradores e responsáveis de área representaram a
possibilidade de ao manter as referidas cláusulas estarem a efetuar uma prática restritiva
da concorrência.
Quanto ao volume de negócios das visadas relativo ao ano de 2014— ponto 191)

—

resultou da informação de fis. 7267 a 7269.
Relativamente ao volume de negócios que diz respeito ao GPL

—

ponto 192)— não

há razões para duvidar das informações prestadas pelas próprias recorrentes, uma vez que
são consentáneas com informação precedente sobre o volume de negócios relativo ao ano
de 2013 (cfr. fis. 3283) e tida como boa pela AdC.
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A ausência de antecedentes contiaordenacionais desta natureza

ponto 193)

resulta da sua ali mação pela AdC, que é titular desses dados
A postuia de colaboração das visadas

ponto 194)

-

iesulta dos autos, sendo de

salientai que, pese embora tenham existido respostas contraditorias e insuficientes na
identificação dos distribuidoies. não há iazões para considerai que tal se tenha devido a
qualquer pioposito doloso
Quanto à alteração dos contratos

ponto 195)

-

Foi tido em consideração o

depoimento de Gilbei to Gonçalvcs
Relati amente ao facto de um disti ibuidor de segunda linha estai disposto a dirigii

-

se fora do seu terntói io para procurar um distribuidor de primeira linha di Cci ente do da
sua arca territoi ial, em regia, poi que não se enconti ar satisfeito com o disti ibuidoi cio seu
temtóno

ahnea h)

—,

o mesmo foi afirmado poi

João Nascimento e Joige Carvalho

Contudo, consideraram—se tais afirmações cssencialmcnte gratuitas e. poi isso, não
credíveis, porquanto é incrosímiI que as visadas disponham de dados concretos para as
sustentar

Quanto aos factos das visadas incentivarem as vendas passivas, para alem daquelas
que são motixadas por conflitos entre os distribuidoies de primeira Linha e segunda linha,
de alguns dos distribuidores sem contrato escrito seiem dos que registam um maior
oiume de vendas de GPL, ao período de vigência do Programa Estreia e aos prejuízos
sofridos pelas visadas no negócio do GPL

—

alíneas

j),

1), n) e p)

não foi pioduzida

piova

Fundamentaçílo de direito

Sw/ese da decisão impugnada
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A AdC imputou às visadas a prática de uma infração ao disposto no art. 9°/1. ai e),
da atual LdC. e do art. 1Oi°/i. do TFUE, em conjugação com os arts. 67° e 68°/i, ai a),
ambos da LdC,
Entendeu a AdC que as visadas violaram os referidos dispositivos legais devido: (i)
à limitação das vendas passivas incluída em

contratos celebrados entre a Petrogal e os

seus distribuidores de primeira linha; (ii) a idêntica limitação em todos os contratos
escritos celebrados entre a Galp Açores e os seus distribuidores de primeira linha; (iii) e,
por fim, à mesma limitação cm todos os contratos escritos celebrados entre a Galp
Madeira e os seus distribuidores de prirneira linha.
Vejamos, em síntese, quais foram os fundamentos da decisão.
Assim, em termos dc enquadramento jurídïco da conduta, começou a AdC por
esclarecer que, no plano da lei nacional, a lei aplicável é a atual LdC, uma vez que se trata
dc uma contraordcnação permanente, cuja execução teve início na lei antiga, mas
prosseguiu na lei nova.
De seguida, esclareceu que o art. 9°/i. da LdC. também é aplicável a acordos
verticais e que a prática imputada às visadas, pela sua natureza e pelas informações
obtidas no processo, se reconduz à alínea e) deste normativo legal.
Após, expôs as razões pelas quais entende que não era necessário proceder à
delimitação do mercado relevante, designadamente porque a conduta imputada às visadas
se traduz numa restrição grave da concorrência, nos termos do art, 4°/ai b), do
Regulamento de Isenção por Categoria, que se presume restringir a concorrência e não
preencher as condições dc isenção, independentemente da quota dc mercado da Galp no
mercado relevante. Conclui, assim, que a de/imitação exara tios contornos do mercado

relevante poderá ser deLrada em aberto, na medida em que, independentemente de se
considerar uni mercado mais restrito ou mais lato, a apreciação jusconcorrencial não se
alteraria.
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Não obstante esta conclusão, a AdC, ainda assim, procedeu á delimitação do
mercado relevante quanto ao produto e geográfico. No que respeita ao mercado quanto ao
produto considerou que o mercado relevante corresponde ao mercado de distribuição e de
comercialização de GPL em garrafa. Relativamente ao mercado geográfico identificou o
mercado de distribuição e comercialização de GPL em garrafa em Portugal Continental, o
mercado de distribuição e comercialização de GPL em garrafa em cada uma das ilhas da
Região Autónoma da Madeira e o mercado de distribuição e comercialização de GPL em
garrafa em cada uma das ilhas da Região Autónoma dos Açores.
Seguidamente, a AdC identificou os elementos do tipo objetivo da infração ao
disposto no art.

90/J,

da LdC, designadamente: (i) a qualidade de empresa; (ii) a existência

de um acordo; (iii) o objeto ou efeito anticoncorrencial do comportamento; e (iv) o caráter
sensível da restrição da concorrência.
Evidentemente que se seguiu a análise de cada um destes elementos, tendo a AdC
esclarecido, a propósito do primeiro, que as visadas e os seus distribuidores de primeira
linha são empresas para efeitos de aplicação das normas legais em apreço, porquanto são
independentes entre si e todos vendem ou compram bens para revenda num determinado
mercado.
Quanto à existência de um acordo, entendeu a AdC que

dos

contratos de

fornecimento de GPL em garrafa da Petrogal em vigor incluem uma cláusula que proíbe
as vendas passivas por parte do distribuidor fora da área geográfica atribuída e todos os
contratos escritos da Galp Madeira e da Galp Açores em vigor incluem uma cláusula
idêntica. Concluiu, assim, pela existência de um acordo explícito quanto às limitações de
revenda do GPL.
Relativamente ao objeto ou efeito anticoncorrenciais, entendeu a AdC que a
conduta imputada consubstancia uma restrição por objeto, uma vez que é suscetível, pela
sua própria natureza, de produzir efeitos negativos sobre a concorrência, efeitos esses que
se traduzem na repartição de mercados entre agentes económicos.
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Mais entendeu a AdC que, tratando-se de uma restrição que tem por objeto
impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno constitui, pela sua
natureza, e independentemente de quaisquer efeitos concretos que possa ter, uma restrição
significativa da concorrência.
No piano subjetivo, considerou a AdC que as visadas agiram de forma deliberada,
ou seja, com dolo direto e com consciência da ilicitude.
Quanto à violação do disposto no ad. lOl°/l, do TFUE, acrescentou a AdC que a
conduta das visadas não beneficia de qualquer isenção por categoria e as recorrentes não
procuraram justificar a conduta à luz do disposto no ad. lOl°/3, do TFUE.
No que respeita ao requisito da suscetibilidade de afetação do comércio entre os
Estados-membros, a AdC considerou verificado este requisito porquanto: (i) os acordos
em causa, ao dividirem artificialmente os mercados em áreas geográficas, são suscetíveis
de aumentar o nível de preços do GPL em garrafa nessas regiões, deste modo afetando o
nível de importações de GPL em garrafa proveniente de outros Estados-membros,
designadamente de Espanha; (ii) ao proibirem a realização de vendas passivas em
Portugal Continental fora do território, são suscetíveis de impedir o fornecimento de GPL
em garrafa a clientes localizados noutros Estados-membros, designadamente em Espanha,
que tenham realizado pedidos espontâneos aos distribuidores de GPL em garrafa das
visadas; (iii) 2/3 do GPL disponível pan consumo em Portugai é importado, sendo a
importação do GPL normalmente feita em grosso, pelo que, deste modo, os acordos em
causa, ao dividirem artificialmente o mercado em áreas geográficas, são suscetíveis de
aumentar o nível de preços do GPL em garrafa, assim reduzindo o nível de consumo deste
produto em Portugal e limitando, de forma indireta, os fluxos transfronteiriços do GPL em
grosso; (iv) qualquer novo entrante que pretenda estabelecer-se em Portugal como
concorrente na distribuição de OH.. em garraffi pode claramente atrasar ou não realizar a
sua entrada no mercado em ffinção da repartição de mercado existente por força dos
contratos em causa.
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Mais sublinhou que para estabelecer uma influência no comércio entre Estadosmembros, não é indispensável que o comércio seja restringido ou reduzido, bastando a
suscetibilidade de verificação desse efeito.
Por último, quanto ao caráter sensível da afetação do comércio entre os Estadomembros esclareceu a AdC que atendendo à natureza da infração e ao facto de a proibição
das vendas passivas incluída na maioria dos contratos aplicar-se á totalidade do território
português, os acordos entre as visadas e os distribuidores de primeira linha de GPL em
garrafa são suscetíveis de afetar sensivelmente o comércio entre os Estados-membros,
independentemente de se considerar um mercado mais restrito ou mais lato.
No que respeita à posição da AdC a propósito dos argumentos aduzidos pelas

visadas em relação à existência ou não de acordo e ao objeto ou efeito anticoncorrencial
da conduta, a mesma será convocada, se necessário, aquando da análise desses
argumentos.
São estes, no essencial, os fundamentos decisórios que terão de ser revisitados, em
confronto, evidentemente com os fundamentos de defesa estribados pelas visadas.
*

Lei aplicável:
No que respeita à Lei nacional aplicável concorda-se com o enquadramento
jurídico efetuado pela AdC.
Assim, a atual LdC revogou a Lei n° 18/2003, de 11.06, que, por sua vez, revogou
o DL n° 371/93, de 29.10. Nos diplomas revogados existiam normas legais,
designadamente os arts. 40/1 e 43°/ 1, no primeiro, e 2°! 1 e 37°12, no segundo, que puniam
como contraordenação condutas que se incluem atualmente nos arts. 971 e 68°/l, ai a),
ambos da LdC, verificando-se que a negligência sempre foi punida (cfr. art. 37°/8, do DL
n° 371/93, e 43°/6, da Lei n° 18/2003) e continua a ser punida (cfr. art. 68°/3, da LdC).
Há, é certo, uma diferença entre os vários diplomas no que respeita à punição das
pessoas coletivas, como é o caso.
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Efetivamente. o DL n° 371/93. era omisso sobre a questão, pelo que se aplicava o
regime previsto no RGCO, designadamente no ait
Estipula este

preceito,

no

seu n°

1.

70

como principio,

a responsabilidade

contiaordenacional das pessoas coletivas Por sua vei. o n° 2 deste normatio legal define os
ternios dessa iesponsabilidade. através de unia foimula que aparentemente consagra o
“modelo de imputação orgânica so os atos dos orgàos cometidos no exeicício das suas
tunções i esponsabilizam a pessoa coletiva”29 Este modelo e inequi ocamente restritivo e
conduz a uni iesultado que certamente não foi pietendido pelo legisladoi ao estipulam, como
princípio, a responsabilidade das pessoas coletnas Tal efeito consiste em “criar uma enorme
lacuna de punibilidade quanto a infrações que podem reestir assinalavel giavidade social”3° e
foi posto em evidência pelo Tribunal Constitucional, no acóidão n° 395’2003, de 2207, a
proposito da interpretação do art

70

do RJIFNA. segundo a qual na expressão “oigãos ou

iepresentantes” se incluiam tambem os agentes de facto Para além disso. o referido modelo
oigânico e mais restiitivo do que aquele que foi consagiado no ait

110

do Codigo Penal (CP),

não havendo ralões para que as regias de imputação, no ilicito de mera ordenação social, tido
corno menos grae, sejam mais exigentes Aciesce que este modelo foi afastado poi mumeios
diplomas especiais ielativamente a contraordcnações Pelas razões expostas, partilha-se a
corrente seguida por alguma jurisprudência e pelo Parecer da Procuradoiia-Geral da
Republica n° 112013, publicado no Diáno da República. 2 serie, n° 178, de 1609 2013. no
sentido de interpretar extensivamente o art 7°2. do DL n° 433 82, “passando de um modelo
de imputação orgânica para um modelo de imputação funcional, em que o sentido da
expressão “orgão no exereicio das funções” usado no artigo

70

do RGCO e entendido como

incluindo os trabalhadores ao sen iço da pessoa coletiva ou equipaiada, desde que atuem no
excicíeio das suas funções ou por causa delas, exceto quando atuem contia ordens expressas
ou em seu interesse exclusivo” Considera-se, assim, que este era o iegime que vigorava, para
a responsabilidade das pessoas coletnas, no âmbito do DL n°371 93
Parecem da Procuradoria Geral da Repuhimca o’ 11/2013 publicado no Diario da Repuhimca 21 sene n° 178 de
16092013

Acordao

ao

Inhunai Constitaciooai no acoidão o’ 395/2003 de 2207 m

s i

1

no
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Regime este que não se distancia daquele que foi consagrado expressamente na Lei n°
18/2003. Com efeito, o art. 47°/2, deste diploma, estipulava, no que ao caso importa, o

seguinte: as pessoas coletivas são responsáveis pelas contraordenações previstas nesta lei
quando os factos tiverem sido praticados, no arercício das respetivas funções ou em seu
nome ou por sua conta, pelos titulares dos seus órgâos sociais, mandatários, representantes
ou trabalhadores.
A lei atual também contém normas especificas sobre a matéria, verificando-se que o
seu ari. 73°/2, reduz a esfera de imputação aos factos praticados em nome e no interesse da

pessoa coletiva por pessoas que nelas ocupem uma posição de liderança ou por quem atue
sob a autoridade das pessoas rei&das na allnea anterior em virtude de unia violação dos
deveres de vigilância ou controlo que lhes incumbem.
Verifica-se, por conseguinte, uma maior compressão do âmbito de imputação da
infração às pessoas coletivas no atual diploma. O que, caso se verifiquem os pressupostos de

imputação da infração à pessoa coletiva previstos na lei vigente, conduz a uma sucessão de
leis no tempo, uma vez que sendo a atual lei mais exigente inclui condutas que sempre foram
punidas ao abrigo dos diplomas anteriores.
Ora, é sabido e resulta diretamente do art. 3°/2, do RGCO, que, no caso de
sucessão de leis no tempo, há que fazer aplicação da lei mais favorável.
Contudo, importa considerar, no caso, a possibilidade de estarmos perante uma
conduta permanente, tal como defende a AdC. Não é esta a posição das recorrentes, que, a
propósito da prescrição do procedimento contraordenacional, sustentam que uni acordo

restritivo da concorrência por objeto constitui uma infração de mera atividade, pelo que
a consumação é bistantdnea, ou seja, ocorre no momento em que se verWca o acordo de
vontades, momento esse que regra geral (e salvo prova em contrário) coincidirá com a
redução a escrito do contrato. Mais acrescentam que o facto de o acordo ter um prazo de
vigência mais ou menos longo não altera a classcação do tipo. O Tribunal do Comércio
de Lisboa nota a este propósito que, nos termos do princípio pacta sunt sen’anda,
refletido no artigo 406.0 do Código C’Ml, quem celebra uni acordo para vigorar durante
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determinado tempo quer já, no momento da celebração do acordo, a sua vigência por
todo esse prazo (incluindo a sua eventual renovação automática, quando prevista
inicialmente no contrato). O acordo, ou, transpondo agora para a estrutura da infraçâo,
a

ação típica, dá-se num

só

momento. Assim, em virtude da opção tomada pela AdC de

imputar às Visadas apenas infrações por objeto, a celebração de cada um dos contratos
de distribuição em causa no presente processo constitui uma bfração de mera atividade,
que se consumou no momento da respetiva celebração.
Considera-se que não assiste razão às recorrentes. Vejamos.
Impõe-se esclarecer, a título prévio, que não suscita controvérsia que a conduta
imputada às recorrentes se reconduz, em abstrato, a uma prática restritiva da concorrência
por objeto, traduzida especificamente na celebração e manutenção de contratos de
distribuição com uma cláusula de proibição de vendas passivas fora de determinado
território.

É

esta a conduta especifica que importa qualificar como instantânea ou

permanente.
Socorremo-nos, pan tanto, do conceito de “crime permanente” desenvolvido por
Eduardo Correia, no seu manual de Direito Criminal, Volume i3’, pela sua clareza. Assim,
esclarece o ilustre Professor o seguinte:

Na estrutura dos crimes permanentes distinguem-se duas fases: uma, que se
analisa na produção de um estado antuurídico, que não tem aliás nada de caraterístico
em relação a qualquer outro crime; outra, e esta propriamente típica, que corresponde à
permanência,

ou, vistas as coisas

de outro lado, à manutenção desse evento, e que, para

alguns autores, consiste no não cumprimento do comando que impõe a remoção, pelo
agente, dessa compressão de bens ou interessesjurídicos em que a lesão produzida pela
primeira conduta se traduz.

Reimpressão, Atmedlna, Coimbra. 1997, pág. 310.
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A existência deste dever, naturalmente ligada à natureza dos bens jurídicos
protegidos, distingue o crime permanente dos chamados crimes de efeitos pennanentes

—

v.g. ofurto.
Nos crimes permanentes, realmente, o primeiro momento do processo executivo
compreende todos os atos praticados pelo agente até ao aparecimento do evento

(...), isto

é, até à consumação inicial da infração; a segunda fase é constituída por aquilo a que
certos autores fazem corresponder unia omissão, que ininterruptamente se escoa no
tempo, de cumprir o dever, que o preceito impõe ao agente, de fazer cessar o estado
antf/urídico causado, donde resulta, ou que corresponde, o protrair-se da consumação do
delito. Destaforma, no crime pernianente haveria, pelo menos, uma ação e uma omissão,
que o integrariam numa sófigura criminosa.
Considerando estes parâmetros, a conclusão que se alcança é no sentido de que a
infração em análise é uma infração permanente. Com efeito, no momento da celebração
do contrato com a cláusula referida verifica-se a consumação inicial por via da produção
do efeito antijurídico. Esse efeito antijuridico consiste especificamente no potencial de
lesão do interesse protegido, que é a concorrência. Ora, esse efeito antijurídico permanece
enquanto a cláusula se mantiver em vigor. Efetivamente, a manutenção da cláusula, tal
como a celebração do contrato, é potencialmente lesiva para o referido interesse,
impendendo sobre o agente o dever de fazer cessar o estado antijurídico causado e que
apenas se mantém e protela no tempo por sua vontade.
A conclusão precedente, assente numa perspetiva conceptual, é ainda mais
evidente se se adotar uma abordagem pragmática centrada nos efeitos do entendimento
contrário que atribui à infração em análise uma natureza instantânea. Com efeito, admitirse este entendimento equivaleria, na prática, a permitir-se, por via da impossibilidade de
reação, a manutenção de contratos com a referida cláusula após o decurso do prazo de
prescrição do procedimento contraordenacional a contar desde a celebração do contrato.
Este efeito demonstra, de forma que se considera ser particulannente impressiva e quase
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intuitiva, que após o momento inicial da consumação da conduta através da celebração do
contrato persiste um estado anüjurídico, enquanto a cláusula se mantiver em vigor.
Tratando-se de uma infração permanente verifica-se que pese embora a conduta
imputada se tenha iniciado ao abrigo dos diplomas revogados, prolongou-se após a
entrada em vigor da LdC conforme resulta dos factos provados. Significa isto que os
elementos do tipo objetivo

—

a concluir-se evidentemente pelo seu preenchimento

—

se

verificaram todos também já ao abrigo da nova lei, pelo que não há nenhum fUndamento
para que esta tenha de ceder a favor dos diplomas anteriores ainda que concretamente
mais favoráveis.
Considera-se, assim, exata, sem prejuízo de melhor entendimento, a posição
sufragada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, no acórdão citado pela AdC, de 5 de
dezembro de 2007, no âmbito do processo n.° 5352/07, 9• Secção, no sentido de que
“existindo uma conduta anijiurídica manada tao longo] do tempo ou seja, o momento da
consumação perdura no tempo, e enquanto dura essa permanência, o agente encontra-se
a cometer a infração. [4 Ou seja, perdurando no tempo a consumaØo da infração, a
mesma deve ser punida ainda que mais severamente à lia da lei nova”.
No que respeita ao direito comunitário, está em causa a eventual aplicação do ad.
1010/1, do TFUE, que, pese embora tenha sofrido alterações na sua numeração, mantém,
desde muito antes de 2000, idêntico conteúdo. Não obstante esta salutar estabilidade do
texto da nonna, a mesma não toma a sua aplicação, no nosso ordenamento jurídico e no
contexto específico do ilícito de mera ordenação social, fácil ou linear.
Com efeito, a questão, à luz da lei atual, não suscita dúvidas, porquanto o ad.
68°/l, ai b), intervém como norma mediadora, tomando extensivo à violação do ad.
I01°/l, do TFUE, todo o nosso regime legal. O que, podendo porventura, condicionar a
aplicação do direito comunitário a conceitos que lhe são estranhos, permite, em
contrapartida e sem discussão, a aplicação de uma coima com fUndamento direto na
violação do art 1010/1, do TFUE. Restará apenas, na esmagadora maioria dos casos, a
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questão residual de determinar se a aplicação concorrente das alíneas a) e b). do ad. 68°! 1,
conduz a uma unidade de

normas

ou a um concurso de ilícitos, ainda que meramente

aparente.
Ora, nos diplomas anteriores supra referidos não existia uma norma mediadora.
pelo que se colocava a questão de saber se a violação do art. lOl°!l, do TFUE, por si só,
poderia ftmdamernar a aplicação de uma coima, o que, à luz do disposto no an. 1°, do
RGCO. equivalia à questão de saber se poderia consubstanciar, em si mesma e no nosso
ordenamento jurídico, uma contraordenação. Conforme entende Miguel Moura e Silva, a
resposta tem de ser negativa, pois do que se trata é de uma lacuna legal, que, mesmo no
âmbito do ilícito de mera ordenação social, não pode existir, sob pena de violação do
principio da legalidade, que é igualmente aplicável ãs contraordenações (cfr. art. 2°, do
RGCO)32. O que, note-se, não colocava necessariamente Portugal numa situação de
incuniprimento, pois, dada a similitude entre as normas nacionais e o direito comunitário,
o risco de interpretação e aplicação das normas nacionais de forma a não se considerarem
puníveis lbctos subsumíveis ao direito comunitário era mais teórico do que prático33. Por
conseguinte e tal corno conclui Miguel Moura e Silva, desde que as infrações àquelas
normas comunitárias fossem objeto de uma sanção adequada com fundamento na infração

das correspondentes disposições nacionais era dado cumprimento à obrigação de aplicar
sanções adequadas aos ilícitos comunitárjos33. Para além disso, entende-se que a violação
do ad. 1OI°!1. do TFUE. podia relevar na determinação da medida da coima, enquanto
(hior a considerar para efeitos de graduação da gravidade da infração.
O que. em todo o caso, não é possível é reconduzir factos anteriores à entrada em
vigor da atual LdC. ou seja. anteriores a 06.07.2012 (cli’. ad. 101° da LdC) ao art. 68°1. ai
b). da LdC. Concorda-se, assim, com Figueiredo Dias e Nuno Brandão, que abordam a
questão no parecer junto aos autos, salientando que “de entre as práticas
32

f Direito da Concorrência, Uma introdução IuHspnidenclal. Aimedlna. 2008. pág. 158.

‘3crr. Miguel Moura e 5ilva. ob. cit, pág. 159.
tiL pág. 159.
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anticoncorrenciais imputadas ás arguidas só aquelas posteriores a 06-07-20 12, data da
entrada em

vigor

da

laei

n.°

19/20 12,

poderão

receber uma

qualificação

contraordenacional diretamente findada na ofensa ao art. 101° do TFUE”35.
Em todo o caso, para o que importa neste momento, que é definir os parâmetros
legais à luz dos quais a conduta das visadas será apreciada, colhe-se das asserções
precedentes a seguinte síntese de ideias: há que tomar em consideração apenas o disposto
na atual LdC e no an. 101°/l, do TFUE.
*

inexistência defundamentos para a proibição:
Esclarecido este ponto prévio, há outro, de natureza igualmente liminar e suscitado
pelas recorrentes, que importa analisar.

Assim, sustentam as visadas que a suposta restrição da concorrência em causa nos
autos refere-se unicamente a uma potencial limitação da concorrência entre
distribuidores de GPL engarrafado da Galp, a designada concorrência intramarca.
Delimitada a questão sublinham que a existência de concorrência na distribuição

de GPL da Galp Energia resulta de urna decisão da própria Galp. Isto porque entre os
diversos modelos de distribuição disponíveis para o GPL em garrafa, a Galp Energia
poderia ter escolhido outros em que a rede de distribuição não se encontraria sequer
sujeita às regi-as que agora é acusada de ter violado. Com efeito, se organizasse a
distribuição do GPL internamente (integração vertical) ou se tivesse optado por nomear
meros agentes, não tomadores de risco comercial, a Galp poderia livremente exercer
total controlo sobre a rede de distribuição, incluindo conferir uma proteção territorial
absoluta (proibir vendas ativas e passivas) a cada um dos seus revendedores. Tal decisão
organizativa, que pode aliás tomar a todo o momento, não depende de qualquer
autorização administrativa nem é suscetível de violar as regras de concorrência

3$FIs. 8866, pág 14 do parecer.
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nacionais ou em opetas
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Vei por todos, Wisb Rmcha rd e Railey, David Compctition Law Seventh Cd tion 0\íord 2012 pag 625
A propria Cornissao Cui opeia reFere nas Orientações relativas as estnções verticais que [nlum mercado em que
cada distribuidor individual distribu a ma ml ou na rcas de apenas um íornecedm urna eduçao da concon encia
enti e os dmsti ibuidores da mesma marca provocara uma reduçao da concoi rcncia intramarcas entre esses
1
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cfciniïnfoatios
(sublinhado nosso) Cl Comun icaçao da Comissan Europeia Orientações
relativas as restrições vecticais (201 0/C 130/01) para 102
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concorrência que têm justificado intervenções nesta área38. A própria Comissão Europeia
reconhece,

nas Orienta ções relativas às restrições verticais39, que ‘faJ apreciação das

restrições verticais é igualmente importante

realização de

iii;i

no

contexto

do objetivo mais amplo da

mercado interno integrado

Concluem, assim, que as regras aplicáveis às restrições verticais têm, pois, zuna
fôre componente de integração do mercado interno, que não se encontra presente nos
outros sistemas (nacionais,) de direito da concorrência30. Note—se que o objetivo da
realização do mercado interno /hi responsável pelo desenvolvimento singular da política
de concorrência europeia em torno das restrições verticais4t

42,

O objetivo da integração

cio mercado interno na política de concorrência europeia fii, aliás, recentemente
reiterado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, no Processo GlaxoSmithKline
Services Unlimited c. Comissão43.
Assente esta ideia, chamam a atenção para o facto de, estando o mercado interno
totabnente consolidado, não é aplicada uma condenação pela Comissão Europeia por
este tipo de prática há 10 anos (desde 2005,). Desde a entrada em vigor do Regulamento
(EU)

n.”

1/2003, do total de 122 decisões por violaçào ao artigo 10].” do TEUE, apenas

II bram no âmbito

de

restrições verticais (que incluem outras infrações para além da

proteção territorial a distribuidores), o que representa apenas 9% dos casos investigados

Heimler, Alberto and Mehta, Kirtikumar Absolute territorial protection and competition in the EU an economic
approach, disponível em wviyi,téstn,ocni; jones, Alison and Sufrin, Erenda, EU Competition Law, Fifth Ed, Oxford,
2014; Paul! & Nikpay, The EU Law of Competition, Third Ed, Oxford, 2014; Wish, Richard and Badey, David,
Competition Law, Seventb Edition, Oxford, 2012, entre outros.
Orientações relativas às restrições verticais, para. 7.
Ricbard Whisb & David Elalley, Com petitioo Law, Seventh Edition, Dxford, pág. 625.
4t Paul! & Nikpay, 77w EU Low of Coropetitioo, Third Edition, Oxford, pág. 1365.
No sistema norte-americano, por exemplo, em particular desde a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos
no caso CTE Sylvooio for’, a proibição das vendas fora do território é analisada com base na “rufe oJ’reoson”, i.e., através
de uma ponderação, por um lado, dos efeitos restritivos da concorrência e, por outro, dos efeitos pró-competitivos,
não existindo uma regra coma rigidez de uma restrição por objeto do sistema europeu, mesmo quando está em causa
uma proteção territorial absoluta,
Acórdão do Tribunal de justiça, de 6 de outubro de 2009, no Processo C-501/06P CíuxosmíthKline Services
Unlimited e. Comissão, poro. 61.
41 Decisão da Comissão Europeia de 5 de outubro de 2005, no Processo COMP/37275
SER e ootros/Automoblles
Peugeot.
‘

-

147

1.

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
rJulzo
Pr.Do Munkipb, Ed Ex-Escola Prútka de Cavabúa 2005-345 Samardm
Tcki 243090300 Faz: 243090329 Mau: ldbwiaLc.supavisao@iúbunals.arg.$
-

PmcS4° 102115.9YUSTR
VERSÃO CONFIDENCIAL

pela C’o,nissâo Europeia foram por violação desta disposição4’

Isto dito, deve ainda

ter-se presente que a proteção territorial conferida por um fornecedor aos seus
distribuidores pode, em determinadas circunstâncias, ser pró-competitiva e admitida
pelas regras de concorrência.
Com base nas asserções precedentes, salientam que, nos presentes autos, e
conforme já se assinalou, a AdC considerou que a proteção territorial concedida pela
Galp Energia aos seus distribuidores contra as vendas ativas de distribuidores de outros
territórios encontra-se justjflcada, sendo admitida. Não obstante, e neste contexto, a AdC
aplicou à Galp Energia tinia coima superior a 9 milhões de Euros, a coima mais elevada
jamais paga em Portugal por uma infração às regras de concorrência,

por

entender que,

num contexto de admissibilidade da proibição de vendas ativas fora do território, unta
cláusula de alguns de contratos permite Øegundojulga a AdQ a leitura de que as vendas
passivas estavani também abrangidas, anulando-se assim eventuais possibilidades de
arbitragem que hipotéticas djferenças de preços entre distribuidores de regiões dfferentes
permitissem aos clientes (revendedores de segunda linha e consumidoresfinais,) que, por
sua iniciativa, as procurem, realizar.
Nas suas contra-alegações, a AdC contrapõe, a propósito desta questão, o seguinte:
mais do que tinta análise hipotética dos niodelos de distribuição que poderiam ter sido,
em abstrato, adotados pela Galp no passado, ou mais do que uma análise histórica do
que tem sido a atuação da Comissão Europeia no que respeita às restrições verticais,
importa analisar a factualidade em causa nos presentes autos e avaliar se essa
factualidade é subsumivel a algum tipo contruordenacional em vigor no ordenamento
nacional e europeu.
45Commisslon staff worklng documeut “Ten Years ofAntitrust Enforcement under Regulatuon 1/2003’, de 2014, págs. 6
e 13.
6 Todos os casos de proteçio territorial do distribuidor foram fechados mediante decisões de arquivamento com
compromissos, no âmbito do artigo 9.’ do Regulamento n.’ 1/2003. Ver, por exemplo, o Comunicado IP/02/1084, dc
17 de julho de 2002, relativo às empresas Statoll e Norsk Hydro; Comunicado IP/03/1345, de 6 de outubro de 2003,
relativo às empresas Gazprom e Liii; Comunicado IP/0S/195, de 17 de fevereiro de 2005, relativo às empresas OMV e
Gazprom; e Comunicado IP/07/1074. deli de julho de 2007, relativo à empresa Sonatnch.
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Vejamos
Com esta questão pretendem as recorrentes, no essencial, sustentar que não
existem, limmarmente. pieocupações conconenciais. do ponto de vista economico, que
justifiquem

a proibição dos acordos vcrticais que limitam as vendas passnas fora de um

territorio quando a concorrência intermarca não e reduzida, como é

o caso

há que admitir que a tese defendida pelas iecorientes não é medita Tem, na
verdade, defensores47 Efetivamente, economistas há que sustentam, no essencial, as
mesmas ideias. salientando, a propósito de acordos verncais, que limitam as trocas entre
os Estadosmembros, que a preocupação não é de nature7a economica, mas está
relacionada com o objetivo comunitário de criar um mercado unico Acrescentam que
restrições desta natureza não são efetivamente compatíveis com o icfcrido objetivo dc
politica europeia apesar de teiem racionalidade do ponto dc vista da eficiência
Esclarecem ainda que esta constatação conduziu a Comissão Euiopeia a um
conflito por um lado, não queria pi oibn restrições tei ritoriais per se, mas linha dc traçar a
linha cm algum ponto Acrescentam que a solução encontrada foi fazer a distinção entre
xcndas atias e passivas. dc modo a que as piimciras pudessem. cm determinadas
condições. beneficiar de uma isenção por categoria, enquanto que as segundas não
Chamam a atenção pama o facto desta linha não ser muito clama, fazendo referência
aos casos em que o cliente se desloca ao estabelecimento do distribuidor e às vendas na
lnternct Pom fim, apontam ainda outra inconsistência do ponto dc vista económico
relacionada com a proibição, dcsignadamente o facto, salientado pelas recorrentes, da
mesma restrição ser levada a cabo sem a possibilidade dc a proibu à luz do disposto no
ari

101°.

do TFUE, designadamcntc quando há integração vertical entre o fornecedor co

distribuidor ou quando este atua como um agente do primeiro Sublinham que, nestes

Veia se neste sentido e o utoin dc exempio Cnnnar N,eis Heien Jenkins e James Kavanagh no livro Economws fir
(‘um peU0oo Luwvsn Ovfurd 2011 pugs 329 e 330
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casos, os efeitos na eficiência e na concorrência são, do ponto de vista económico e em
princípio, os mesmos, apesar do tratamento jurídico ser diferente.
Para melhor compreensão da exposição precedente, importa recordar que para a
Comissão o conceito de vendas ativas inclui a abordagem ativa de clientes individuais
através de, por exemplo, publicidade por correio, incluindo o envio de correio eletrónico
não solicitado, ou visitas, ou a abordagem ativa de uni grupo de clientes espec(fico ou de
clientes num território espec(flco através de publicidade nos meios de comunicação, na
!nternet ou outras pronzoções especificamente destinadas a esse grupo de clientes ou
orientadas para clientes nesse território. C’onside,’a-se venda ativa a um grupo de clientes
espec(fico ou a clientes num território espec(flco, a publicidade ou a promoção que,
sendo apenas atraente para o coniprador, (‘também) atinge esse grupo de clientes ou

clientes nesse território (cfr. § 51° das Orientações relativas às restrições verticais).
Por sua vez, entende por vendas «passivas» a resposta a pedidos não solicitados,
apresentados por clientes individuais, incluindo a entrega de bens ou a prestação de
serviços a esses clientes. A publicidade de carácter gera! ou a promoção que atinge
clientes nos territórios ou grupos de clientes (‘exclusivos) de outros distribuidores, mas
que constitui uma forma razoável de atingir clientes fora desses territórios ou grupos de
clientes, por exemplo, para atingir clientes no seu próprio território, são consideradas
vendas passivas. Considera-se que a publicidade ou a prontoção de carácter geral
constitui uma forma razoável de atingir esses clientes se fosse interessante para o
comprador realizar esses investimentos mesmo que não atingissem clientes nos territórios
ou grupos de clientes (exclusivos) de outros distribuidores (cfr. § 51° das Orientações
relativas às restrições verticais).
O que há a dizer sobre esta questão é que a posição da Comissão Europeia continua

a ser a de sustentar que este tipo de acordos verticais, que limitam as vendas passivas,
consubstanciam restrições graves e, por objeto, da concorrência

—

cfr. ponto 51), das

Orientações relativas às restrições vedicais.
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Mas mais importante que a posição da Comissão Europeia é, evidentemente, a
jurisprudência comunitária, pois apenas o Tribunal de Justiça pode interpretar com
autoridade o Tratado e, mesmo que se entenda que as suas decisões não são vinculativas,
concorda-se com Miguel Sousa Ferro, no sentido de que o juiz nacional, enquanto órgão
de autoridade, se enquadra no amplo conceito comunitário de —Estadol, e que o Tratado
impõe aos Estados Membros (EMs) a obrigação de cooperação leal com as instituições
europeias AH.”4.0(3) do Tratado da União Europeia (TUE,). A interpretação do Direito
—

Europeu por um tribunal nacional e,n termos que contradigam a interpretaçãofixada na
jurisprudência europeia, sem a prévia consulta do TJUE, será, em princípio, unia
violação desta obrigação48.
Salienta-se ainda que, mesmo que não seja aplicável o ad. 101°, do TFUE, há que
observar, no âmbito de aplicação da lei nacional, designadamente do art. 9°il, da LdC, o
princípio da interpretação conforme ao direito da União, segundo o qual “o intérprete e
aplicador do direito, internamente, deverá, ainda quando deva aplicar apenas direito
nacional, atribuir a este uma interpretação que se apresente conforme com o sentido,
economia e termos das normas europeias”49. Esta obrigação de interpretação conforme
existe, em geral, “quando o padrão de conformidade do direito nacional é constituído por
princípios de direito comunitário ou por normas juridicamente vinculativas da União
dotadas de efeito direto e aplicabilidade direta (ou já recebidas)”50.
Definidos estes parâmetros, verifica-se que a jurisprudência comunitária também
não acolhe as referidas preocupações. E se se admite que, no acórdão GlaxoSmithKline
Services Unlimited c. Comissão citado pelas recorrentes, o Tribunal de Justiça centra a
questão no mercado único (cfr. § 61), não se pode concluir que a evolução da
jurisprudência comunitária será seguramente no sentido proposto pelas recorrentes, ou

Práticas Restritivas da Concorrénda Súmula Orientada pan a Prática Judicial. iv, Curso de Fonnaço para Juizes
Nacionais em Direito da Concorrência, Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal. pdg. 4.
0Mlguel Gorjão-Henriques, Direito da União, 2010,6’ ediflo,Almedina, pág. 417.
5Miguel Gorjão-Henriques. oh. dt p4419.
48

—
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seja, no sentido de limitar a aplicação do aft. 1010/1, do TFUE à proibição das vendas
passivas aos casos em que a concorrência intentarca é reduzida.
Acresce ainda não se poder aceitar como pacífico e incontroverso que, de um ponto
de vista económico, a prática em análise não suscite efetivamente qualquer preocupação.
Nesta medida, entende-se que não há espaço, neste plano liminar, para teses
inovatórias.
*

Elementos objetivos das bfraçôes imputadas:
Resolvidas estas questões liminares, centremo-nos na análise dos elementos
objetivos do tipo, que são aqueles que a AdC identificou, designadamente, no que respeita
ao art. 9°/I, da LdC, a existência de (i) empresas. (ii) de um acordo, (iii) o objeto ou efeito
anticoncorrencial do comportamento; e (iv) o caráter sensível da restrição da
concorrência. Por sua vez, a aplicação do art. 1010/1, do TFUE, está ainda dependente da
suscetibilidade de afetação sensível do comércio entre os Estado-membros.
No que conceme à delimitação do mercado relevante, a aplicação dos afts. 9°, da
LdC, e 10 1°, do TFUE, e ao contrário do abuso de posição dominante, não exige sempre a
realização desse exercício, mas apenas quando tal se mostre necessário para efeitos de
verificação de dois dos elementos referidos, designadamente o caráter sensível da
restrição e a suscetibilidade de afetação do comércio entre os Estados-membros”.
Aquando da análise destes elementos, aferir-se-á da necessidade ou não de delimitação do
mercado relevante.
*

Empresas:

veja-se, neste sentido, Miguel Sousa Ferro, is, A definição dos mercados relevantes no Direito Europeu e Português
da Concorrência: teoria e prática, Almedina, 2014, pág. 292 e ss.
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Assim, no que respeita à verificação dos elementos objetivos do tipo, a existência,
no caso, de empresas, a propósito das visadas e dos seus distribuidores, não suscita
quaiquer dúvida, não merecendo reparos a análise efetuada pela AdC, à qual se adere,
Por conseguinte, reproduzindo a fundamentação aduzida sobre esta matéria pela
AdC (pois seria ocioso proceder de outra forma), verificaSse que, nos termos do n.° l do
artigo

30

daquela Lei, ‘fcJonsiderase empresa, para

efeitos

da presente lei, qualquer

entidade que exerça zuna atividade económica que consista na o/ária de bens ou

serviços

inun detenninado mercado, independentenwnte do seu estatuto /urídico e do modo de
financiamento
Estas disposições refletem a jurisprudência dci União Europeia que vem sendo
desenvolvida a propósito cio conceito de empresa para «fritos /us—cozzcorrenciaisi2.

/NosJ

termos

dos contratos da Petrogai ftj. fáctos provados], da Galp Açores

fimcios provados] e da Galp Macieira

[cfr flictos provados].

os distribuidores

de

[cfr.

primeira

linha são tomnadores do risco comercial, nomeadamente atuando em regime de venda
firme e cmssumn indo a responsabilidade em caso de frdta de pagamento dos respetivos
clientes e frente cm terceiros.
Assim, os distribuidores de primeira linha podem consideraNse empresas
independentes da Petrogal, da Galp Açores e da Galp Macieira, tendo hberclade para
fixar os preços de revenda cm clientes finais diretos ou ci chstribuidores de segunda linha.
Deste modo, fáce cio atrás exposto, a Petrogal, a Galp Açores e a Galp Madeira e
os seus clistribzddores de i7rimneimYm linha devem ser considerados “empresas para «fritos
“

de aplicação cio artigo 9°da Lei n° 19/2012 [e cio au. 10171, cio TFUE, dUo conceito é
similarJ, porquanto todas vendem ou compram bens para revenda num determinado
mercado”.
*
52

Vd acórdão do Tribunal de justiça de 23 de abril de 1991, Klaus tiõjhere Frits Elser c,Macrotron Gmbft, processo C
41/90; Acórdão do Tribunal de justiça de 16 de novembro de 1995, Fédérntionfrançaise das sociéréç crassorances e
outras contra Ministério da Agricultura e Pescas, processo C244/94; Acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de
dezembro de 1997,]ob Centre coo/a, AH, processo c-55/96.
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1(01 do

Quanto ?i existência de um acordo, é rnateria que exige urna analise mais profunda.
poiquanto se trata de um dos fundamentos de discoidância das reconentes
Assim, sustentam a
ai e cii o
fll s&lic ia

i

c’con entes que a IdO ai numa

de da eito, porquanto. por um lado.

,

iii sanai

ei conti adiç ão e

cc oil/iec e que pai a que se

122W!

ict ifique a

de iii;i ticoicio tei;i que cwstu uni c viu tu so de i ontades enfie pelo iiienos ditas

pai les, mdependentemente da foi tua de inaiiifesta4 ão, podendo tal concui

50

de i otitades

,esultai quei das clausulas de uni contiato quei dos comportamentos das pai les
42 1 da Dl e j ai isprudência aí citada)
(0/)O1 tamento

das lEi1’tCV iudic cii

Xv entanto, e não obstante

ineqiti rOL amente uni

(cf

no pi escute caso o

cletei muiaclo c onc ai so de

vontades cli sflnto daquele que, segundo a AdC, i emita das cláusulas conti atuais, pc’i sisW
a AcIC em c on siderai que a mel a c’sis têm ia das cláusulas nos conti atos ‘unplic a ri ‘.cos
de lesão do i aio,’ da lo i e

(011(011

pois que qualquei

encia

cbsti ihtudoi

:eioso e

c iunpi idoi da legalidade pode sei c onipebdo a dai czunpi unento ao conti atado
obedietu ia ao pi mc ipio ‘pac tu sim! sei s anda’’
jurisprudência ai citada)

porque
ixti

se

los se esta a

Laré

[

cm

436 da Dl e

j pai a es itcu litigio 5’’ (e

Entendem as reconentes que esta assercão nio esta coireta

eia inteipi etaç ão da lei então mmc a os c onipoi lamento s das

les podei iani espelhar um

c

viu iii 3ü dc

1

oi,tade.s do cr30 do que

i esuflas se

de uma

dada c laus ida onu atual o qite e chanicti ainiente oposto ao que 1 esulta da /W ispi udenc ia
tios Ti ibunais

da União Eu, opeia

Mais acrescentam, fazendo apelo a jurisprudência comunitaria. que a c um vi dom ia

de

i ontades pode

res idicu qimei das

lau suhi s

de uni comin ato quei tios

(01111)01 tanienlos das pai les, i estiltanclo dai mientc da

/221

i

speti 1 05

isp’’licieiic um que quando estes

ei uicnc tem que o enc omiti o de i ontade s das partes do ei ge cio que

les ulta das c luas ti/as

pi es aie em soli e o texto tios conti (tios (cf ss 426 da 1)1 e jui i sprudênc ia

cu

nada)

Partindo desta piemissa. põem cm e idência os seguintes ftsctos ceica dc

do total dos contratos cscntos foi celebiado antes de 1986. ano da adesão de Poitugal à
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Comunidade Económica Europeia, e no ano 2000, ano em que se inicia a suposta infração,

já se encontravam celebrados cerca de

do total dos contratos; pelo menos a partir de

1 de janeiro de 2000, a conduta tanto da Galp Energia como dos seus distribuidores de
primeira linha revela que as partes não atuaram em conformidade com qualquer proibição
de realização de vendas passivas fora do território contratual (que a AdC insiste em ler nas
cláusulas contratuais), antes estavam de acordo quanto à possibilidade de as efetuar; um
conjunto de elementos extracontratuais (ag.
não contêm qualquer mecanismo consentáneo com a existência de tal
limitação; a prática evidencia nunca ter sido levada a cabo pela Galp Energia, desde o
período em que se teria iniciado a suposta infração, qualquer iniciativa no sentido de
impedir ou desincentivar este tipo de vendas, apesar de das mesmas ter conhecimento; a
observação da conduta dos distribuidores, pelo menos desde 1 de janeiro de 2000, permite
constatar que estes efetivamente realizaram e realizam vendas passivas; não só nos pontos
de venda dos distribuidores abertos ao público (que, como se diz na própria Dl,
representam

do total das vendas dos distribuidores de primeira linha) qualquer

cliente pode adquirir garrafas GPL independentemente da área onde reside, como é desde
há muitos anos prática frequente entre os distribuidores realizarem entregas, em resposta a
pedidos não solicitados de clientes, fora da sua área territorial.
Assumindo estes factos como verdadeiros sustentam as recorrentes que cabe em

particular analisar a questão de saber como enquadrar do ponto de vista do contrato a
circunstância, já antes referida, de, pelo menos a partir de 1 de janeiro de 2000, a
conduta tanto da GaIp Energia como dos seus distribuidores de primeira linha revelar
que as panes não atuaram em conformidade com qualquer proibição de realização de
vendas passivas fora do território contratual (que a AdC insiste em ler nas cláusulas
contratuais), antes estavam de acordo quanto à possibilidade de as efetuar. A resposta
que dá a esta questão é no sentido de que existindo tal convergência das vontades das
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panes relativamente à possibilidade de realização de vendas passivas fora do território
contratual, deve considerar-se que uma cláusula dos contratos que reflita uni
entendimento diverso não traduz o encontro de vontades entre as empresas visadas e os
distribuidores.
Para sustentar este entendimento, as recorrentes invocam a jurisprudência

comunitária. Assim, alegam que a jurisprudência europeia é rica em exemplos de casos
em que se aplicou o artigo fOI.” do TFUE tendo sido provada a existência de tini acordo
mediante a observação daquilo em que se traduziu a conduta das partes após a
celebração de um contrato escrito com teor dissonante da conduta. Em diversos casos de
aplicação do artigo 101.” do TFUE, designadamente a relações venicais, o ponto de
partida era tini acordo aparentemente em linha com o artigo 101.0 do TFUE, mas onde
subsequentemente veio a revelar-se que o fabricante instituiu uma política de distribuição
contrária a esta norma, sendo essencial para demonstrar a iq[ração provar a existência
de um acordo, para o que era necessário apurar em que medida tal política representava
um encontro de vontade com os distribuidores. Os tribunais europeus ocuparam-se então
de analisar a conduta dos distribuidores para avaliar em que medida se estava
unicamente perante unia política unilateral (caso em que não haveria lugar a acordo,) ou
se na realidade aquela revelava uma aquiescência expressa ou tácita à política do
fabricante (caso em que existiria um acordo). A titulo de exemplo, refira-se o caso
Volkswagen 1, em que o Tribunal Geral concluiu pela existência de um acordo depois de
constatar que os distribuidores atuaram tio mercado em linha com as iniciativas do
fabricante no sentido de proibir as exportações paralelos, tendo de facto abandonado as
aportações paralelas53. Em Bayer, o Tribunal de Justiça analisou a conduta dos
distribuidores para concluir que, no seguimento de medidas adotadas pelo fabricante.
supostamente destinadas a impedir as exportações paralelas, aqueles continuavam a

‘ Cf.

Acórdão do Tribunal Geral, de 3.12.2003, Processo T-208/01 Vollawagen contra Comissão Europeia. parágrafl

53.
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realizá—las não podendo pois concluir—se que haviam concordado com a política
unilateral do J1zbricante de as impedir. Também o /2w/o de deixar de realizar exportações
paralelos não ser no interesse tios distribuidores contribuiu para que o Tribunal
concluísse pela inexistência de acordo54

.

Consideram as recorrentes que o presente caso é em tudo idêntico: não obstante a

interpretação que a AdC e/é/tia do clausulado dos contratos escritos, a conduta da Galp
Energia

—

que revela que pelo menos desde 1 de

faneiro

de 2000 (no que

para OS

presentes autos releva,) apenas proibia as vendas ativas, e dos seus dLvrribuidores

—

que,

pelo menos desde a mesma altura, realizaram vendas passivas com o conhecbnento da
primeira

—,

demonstra que o conteúdo do contrato escrito, ainda que se admita que ao

proibir vendas fóra território estivesse também a incluir eis vendas passivas, não reflete o
entendimento das partes a propósito e/esta matéria. Além do mais, o flicto de, também
neste caso, a realização ele vendas passivas ser teoricamente no interesse tios
dLçtrihuidores (que em teoria podem assim aumentar a base ele pomzdeds clientes) deve
ser visto como mais uni /1ztor valorizado pelos tribunais no sentido elo reconhecimento de
que a limitação que, segundo a AdC consta do contrato escrito, não existia, Também a
jurisprudência nacional, incluindo a do Tribunal da Relação de Lisboa, citada pelei AdC
no

« 434 da DI,

termos

não nega que possa sei’ demonstrada a revogação tácita ele determinados

contratuais desde que se/a suportada por/actos concludentes no mesmo sentido, e

se deduza ele /hctos que, com toda a probabilidade, o revelem.
Concluem ser mnani/ásto que a AdC incorreu num manijésto erro de direito ao

considerar que a mera existência das cláusulas contratuais (que interpreta como
Acórdão do Tribunal de Justiça, de 06.01,2004, Processos Apensos C.2/01 e C-3/01 t3undesverbond der
Arzneimittel-imporraure aVe comissão das comunidades Europeias contra Bayer AG, para 21.
Refira’se que os casos citados vieram, na realidade, elevar o standard para que possa considerar’se estarmos
perante uma alteração tãcita de termos contratuais. Em casos anteriores, como a AEG, Fard, BMW ou Sandoz, entre
outros, a Comissão considerou que a aceitação tàcita de uma política unilateral por parte de distribuidores poderia
dar-se como provada pelo simples facto de estes se manterem na rede após a adoção dessa política pelo fabricante.
Com a Jurisprudência Bayer e Voikswagen, foi dado maior relevo à conduta dos distribuidores,,em particular a avalïar
em que medida os atos adotados posteriormente à alteração da política por parte de um fabricante podena ser vistos
como unia aceitação tácita da mesma.

157

*

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
tJufzo
Pr.Vo Mwiiclpio. Ed Ex-Escola Prática dc Cavalaria 2005-345 Samarán
Tekf: 243090300 Paz: 243090329 Mali: tdbwmLc.supcwkiao@uibunakorg.pt
-

Proc.N° 10211 5.9YUSTR

VERSÃO CONFIDENCIAL

constituindo uma proibição de vendas passivas) provam

por

si só uma bffração,

ignorando a relevância determinante dos comportamentos das panes na expressão desta
vontade.
Por sua vez, a AdC, nas suas contra-alegações, continuou a sustentar, no essencial,
a posição já assumida na decisão impugnada e alicerçada em jurisprudência nacional
(sentença proferida pelo TCRS e pelo Tribunal da Relação de Lisboa no processo da
Lactogal c. AdC), designadamente que a hfraçào aviste em fluição da cláusula contida
nos contratos que proibe a realização de vendas passivas fora do território atribuído
pelas recorrentes aos distribuidores de primeira linha, sendo irrelevante o facto dos
contratos terem ou não sido implementados em conformidade com a restrição contratual
existente. Mais reiteram que a cláusula não foi expressamente revogada e eliminada do
clausulado contratual e não tendo tal sucedido nunca poderia a Galp assegurar que todos
os distribuidores estavam certos de que poderiam realizar vendas passivas fora do
território contratualnsente definido para cada distribuidor.
Vejamos.
A jurisprudência comunitária, seguida pela jurisprudência nacional, tem atribuído
ao conceito de acordo, para efeitos de aplicação do direito da concorrência, uma noção
ampla. Ampla na medida em que se entende que o conceito não pressupõe uma convenção
juridicamente vinculativa para as partes, nem a observância da forma jurídica, podendo o
acordo ser expresso ou tácito’6.
Partindo desta aceção ampla, decorre de jurisprudência constante, tal como
sublinhou o TPI, no acórdão Adriatica di Navegazione c. Comissão, de 11.12.2003, que.
para que haja acordo, na aceção do artigo 85. ° n,° 1, do Tratado [leia-se art. 101 ‘VI, do
TEVE], basta que as empresas em causa tenham manjfestado a sua vontade comuns de se

Cfr. Miguel Moura e Silva. Direito da Concorrência. Uma Introdução Jurisprudenclal, Almedina. 2008. pág. 335. e
Miguel Gorjão Henrique/Catarina Anastácio. Lei da Concorrência. Comentário Conlmbricense. Mmedina. 2013. páw
08.
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comportar no mercado de um modo determinado’7 (.Ç 88).

No

mesmo sentido, entendeu

o

Tribunal de Comércio de Lisboa, na sentença Baxter e Glintt c. Autoridade da
Concorrência, que [u]m acordo relevante para efeitos da Lei da Concorrência é, pois.

qualquer comportamento coordenado de empresas, sob qualquerforma jurídica, em que
pelo menos uma se obriga a unia determinada prática ou em que se elimina a incerteza do
comportamento da outra; seja ele apresso ou tácito, simétrico 011 assiméfrico5.

É, assim, essencial a este conceito a ideia de suscetibilidade de influenciar o
comportamento dos operadores no mercado, decorrente de um comportamento
coordenado de empresas.
Sendo estes os fundamentos subjacentes ao conceito, considera-se que a
inexistência de uma correspondência entre a vontade real e efetiva de uma ou ambas as
partes envolvidas no acordo e a vontade declarada, sobretudo quanto estão em causa
cláusulas contratuais escritas, é irrelevante. Com efeito, podendo tal divergência afetar ou
não a vinculatividade jurídica do acordo, a mesma não compromete a suscetibilidade da
vontade declarada influenciar o comportamento no mercado dos operadores envolvidos,
seja a vontade real do conhecimento ou não dos intervenientes. Não compromete, na
medida em que os operadores podem, a qualquer momento, adequar a sua conduta à
vontade declarada, no pressuposto de que, face à sua não eliminação, é a mesma que
prevalece. E o que importa, para efeitos de afirmação da existência de um acordo, não é
apurar se o mesmo influenciou ou não o comportamento no mercado dos intervenientes (o
que já tem a ver com os efeitos do acordo), mas a sua suscetibilidade de influenciar o
referido comportamento. Entende-se, assim, que essa divergência não afeta a existência do
acordo nos termos que resultam das respetivas declarações.

57
Processo
T-61/99,
In
http:f/curlacuropaeu/jurls/documcnt/documentjsf7texbe&dodds4B794&pagcladexto&dodang=PT&mode=Ist&di
r=&occaftrst&part=1&dd636999.
5K
AptaS Miguel Gorhão-Henrlqun/ Catarina Anastádo, ob. tiL pág. 88.
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A leitura que se 1hz da

jurisprudência comumtái ia em robora este entendimento

Com eleito, conforme refere o Tubunal de Justiça, no caso

Baie,,

processo C-210l P e

30l P, um dos fundamentos de iccurso da Comissão consistia no facto de ter entendido

que o TPI tinha
conto, dc2nc ia

gios sistas

de
não

cometido tini
1

eno de

ciii eito cio cor; side;

ontades não estão ; eumdas pelo facto de a

co;; esponde;

a

sua

ontade

à

i ontacie

entendeu que paia

ontade dcc lai cicia dos

recil ( 112) Mais sustentou a Comissão

que no acordão Sandoz piodotti farrnaceuticiiComissão,
m;portanc ia

ai que as conchções de zuna

o Tribunal de .Justzçcz não deu

ieai ou a ei entuai s «resei ias incutais» da s enipi esas

a condzrsão de 11111 cicoido. na

czceçc7o do cutigo

850,

n

porque
°

1, do

Ti atado, apenas e cleteinzincinte ci i ontacie clecicu uda das empi esas intei es scidas ( 113)
Na sua analise, o Tribunal de Justiça não afastou este pi incípio. tendo recordado,
quanto ao mérito, que o

Ti dumal de

Primei; a

Jnstânc ia pai liii do pi incipio geral seguncio

o qual «pcna que lia/a czc o; cio, na ciceçào cio cutigo 85

°,

ii

°

1, do Ti citado, basta que as

empresas em cciii scz tenhcun _pjes sacio a s uci vontade c omznn cie se comporta; em no
me; c ciclo de rima foi mci ciciei minada» (mz

°

67 cio cicoi dão i eco;; ido) (* 118, sublinhado

introduzido pela signatária)
Quanto à existência de alterações de vontade posteriotes à celebiação do acordo
suscetíveis de consubstanciar unia revogação ou cessação do mesmo, o Tribunal da
Relação de Lisboa de 2901 2014, pioc n° 18/12 OYUSTR, citado pela AdC, entendeu que
têm de existir, pelo menos, factos concludentes nesse sentido e que os demais contiaentes
tenham percebido que se operou uma ievogação
Por sua vez, o TPI. no acóidão Glaxosmithkline c Comissão, de 27.09 2006,
consignou que quando a QomLssão jiioi a ci eustêncicm de zmi acoi cio, incumbe ci empi esa
que nele toniozi pcuie pi oi ar que cicie se chstcmc iou pi mci essa que cicie cieino;zstrcn zinzcr
i

ontade dcii a e ievadci cio conhecimento cicis outi as einpz esas pcu tic ipcnztes

de

se subti au

ao acoi cio ( 86)
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Neste âmbito, considera-se

—

entendimento que se julga estar em linha com a

jurisprudência invocada, tratando-se de uma mera explicitação

—

que tal como a noção de

acordo, no direito da concorrência, despreza qualquer exigência de vinculatividade
jurídica, uma vez que esse efeito não é necessário para afirmar a sua suscetibilidade de
influenciar o comportamento dos intervenientes, o mesmo deve valer pan a sua cessação
ou revogação. Na verdade, não se trata de analisar se existe ou não uma cessação ou
revogação juridicamente válidas, mas se existem manifestações de vontade inequívocas
ou concludentes no sentido de que as declarações de vontade iniciais não são mais
suscetíveis de influenciar o comportamento dos intervenientes.
Dir-se-á, mas o entendimento exarado (quer quanto à divergência originária entre a
vontade declarada e a vontade real, quer quanto a alterações de vontade posteriores)
contraria a jurisprudência comunitária, que entende por acordo uma concordância de
vontades entre duas partes pelo menos, cqfa forma de manffestação não é importante
desde que constitua a aipressào fie! das mesmas; Encontra-se esta fórmula, entre outros,
Ora, a referida
no acórdão do TPI de 03.12.2003, Volkswagen/Comissão, §
divergência, originária ou subsequente, parece não traduzir fielmente a vontade dos
intervenientes.
Considerando a jurisprudência supra referida, os fundamentos do conceito de
acordo e a necessidade de uma interpretação que garanta uma tutela efetiva do bem
jurídico protegido, entende-se que esta alusão a uma expressão fiel da vontade dos
intervenientes se reporta à clareza das declarações, particularmente importante quando
estão em causa declarações tácitas.

É

elucidativo deste entendimento a exposição da

Comissão, nas suas Orientações relativas às restrições verticais, a propósito do conceito de
acordo, que, após esclarecer que a forma como a vontade é expressa não é importante
desde que constitua a expressão fiel dessa intenção, acrescenta, de imediato, que no caso
de não edstfr um acordo awlícito que manjíeste a concordância de vontades, a Comissão
“T-208/O1. Colect, p. 11-5141.
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IL’I’a de ,nnar que

a política unilateral de unia das partes pressupüe a aceitação da cnthw

(* 24 das Orieniações relativas às restrições verdeais, sublinhado introduzido pela
signatária).
Ora, era justamente dc declarações tácitas

que

tratavam os acórdãos citados pelas

recorrentes. Efetivamente, no processo 1 ‘oikswagen 1 a prática restritiva da concorrência
imputada à Volkswagen traduzia-se em canas e circulares que esta empresa tinha enviado
aos seus concessionários alemães. A

questão

que se colocava consistia em saber se se

tratava de uma prática unilateral ou se tratava efetivamente um acordo, por ter existido
aquiescência tácita da parte dos concessionários, decorrente do facto de terem assinado o
contrato de concessão no âmbito do qual a Voikswagen enviou as referidas cartas e
circulares. No processo C-2/Ol e C-3/Ol P, a tipologia do caso não era muito diferente.
Sem prejuízo das asserções gerais relativas á relevância da vontade real em
detrimento da vontade declarada, com valia para o caso concreto conforme se referiu, dos
casos citados não se podem retirar outros parâmetros que auxiliem a tese das recorrentes.
pois o caso concreto não assenta em declarações tácitas ou em práticas unilaterais com
aquicscência tácita. mas em acordos expressos e explícitos.
Com efeito, as cláusulas contratuais postas em evidência pela ÂdC. que integravam
o conteúdo de

dos contratos celebrados entre a Petrogal e os seus distribuidores e

todos os contratos escritos celebrados entre a Galp Madeira e a Galp Açores e seus
distribuidores. corporizam: (i) declarações de vontade de ambos os intervenientes: (ii) e
declarações de vontade expressas e explícitas, ou seja. especificamente dirigidas à
proibição de vendas fora de um determinado território.
Efetivamente, a limitação de vendas passivas que a AdC considerou resultar das
referidas cláusulas não é uma interpretação possível, mas corresponde ao sentido literal,
comum e, por isso, imediato e linear dc cláusulas que, ao não fazerem qualquer distinção
quanto ao tipo de vendas, incluem necessariamente todas.
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Admite-se é certo, que a formulação utilizada nas clausulas em analise
gás /ora da á; eu atribuida

render

pudesse não incluir, no seu sentido literal, comum e, por isso.

imediato e linear, a proibição de vendas espontâneas a clientes. de territórios vizinhos, que
se dirigem ao estabelecimento do distiibuidor. unia vez que não há deslocação do
distribuidor para fota do seu temtono Considera—se, assim, que estas vendas passivas não
estavam incluídas no sentido da cláusula
Contudo, ja não se aceita a tese, defendida pelas recorrentes, assente num
iaciocínio que reflete a noção civ ilística do momento em que se considera estabelecido o
ínculo entre as partes e que considera o local da venda de produtos entregues em
temtorios vizinhos a própna instalação do distiibuidoi, poi tei sido aí onde a encomenda
foi iecebida Não se aceita esta tese poique o que está em causa não e detei minar o sentido
juridicamente vinculativo da cláusula, a lu? dos cutéiios de interpietação dos atos
juridicos pievistos no Código Civil, pois e evidente que a clausula nunca poderia sei
juridicamente válida e, por isso, vinculativa com o sentido de proibir vendas passivas Por
conseguinte, do que se trata é de detenninar o sentido da cláusula suscetivel de influenciar
o comportamento dos distribuidores e esse sentido deve ser aferido segundo padiões de
normalidade e iazoabdidade

Ora, não e normal, nem razoavel admitir que os

distribuidores atribuissem a formulação supiu referida o sentido propugnado pelas
recorientes, pois não e o sentido comum da expiessão utilizada nas cláusulas contratuais
inseridas nos contratos Efetivamente, no agir comum e coirente das trocas comerciais a
efetix ação da venda e associada a entrega do bem
Considera-se, assim, não existir qualquer dúvida no sentido de que as cláusulas em
analise continham declarações de vontade expressas e explícitas. quei das visadas, quer
dos seus distribuidores. que pioibiam vendas passivas fora da arca atiibuida, com
deslocação do distribuidor para foia do seu terntório
Assim sendo, e irrelevante, a lu7 das considerações tecidas e para efeitos de
afirmação da existência de um acordo que existisse, conforme ficou demonstrado, unia
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divergência entre as vontades reais das visadas e de alguns distribuidores e a vontade
declarada.
Quanto à possibilidade de ter ocorrido uma revogação tácita do acordo ou qualquer
outra forma de cessação do mesmo, considera-se a mesma afastada. Com efeito, neste
plano, é necessário não esquecer dois elementos concretos muito importantes, que se
consubstanciam no facto de estarem em causa, por um lado, cláusulas inseridas nos
contratos que regulavam a relação de distribuição e que se mantinham em vigor e, por
outro lado, cláusulas escritas. E se á verdade que essa relação não se regia apenas pelos
contratos, existindo outros instrumentos, como o Programa Estrela, que não continha
qualquer restrição quanto às vendas passivas, o certo também á que não se pode concluir
que as partes desprezassem, em absoluto, os contratos. Ora, estes elementos silo de
incontomável importância, porquanto, estando em causa cláusulas contratuais escritas,
considera-se que as mesmas são suscetíveis de influenciar o comportamento dos
distribuidores enquanto a sua letra se mantiver inalterada. Com efeito, enquanto isto se
verificar, poderão existir distribuidores que continuarão a pautar a sua conduta de acordo
com o que resulta do contrato, por entenderem que, sem a sua alteração, o mesmo
continua a reger a relação negocial. Neste contexto específico, entende-se que uma
revogação ou cessação do acordo, traduzida numa vontade clara e levada ao
co,,hecbn cato das outras empresas participasues de se subtrair ao acordo, exige a
alteração ou eliminação da própria letra da cláusula, por via de novos contratos ou
adendas contratuais.
Ora, no caso concreto, esta possibilidade apenas se começou a tomar uma

realidade, conforme ficou demonstrado. cm setembro de 2015.
Por conseguinte, conclui-se, em primeiro lugar, pela existência de um acordo e, em
segundo lugar, que a conduta se manteve, pelo menos, até setembro de 2015.
*

Objeto anticoncorrencia!;
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Passemos à análise do elemento relativo ao objeto antieoneorrencial, que também
exige uma análise mais profunda, porquanto é outro dos fundamentos do recurso.
Assim, sustentam as recorrentes, que resulta de/urisprudencia assente cio Tribunal
de Justiça

que

nenhum acordo é automaticamente restritivo da

que desde cedo o Tribunal de Justiça
aplicação mecânica da

proibição

se

concorrência

pelo 013/e/o

C

distanciou de visões que levassem a zuna

do artigo 101.

‘

ii.

°

1 do TFUE a determinados

acordos60, tendo a jurisprudência a respeito desta matéria sido

recentemente

simetizada

tias conclusões cio AclvogadoGeral Mczzczk, tio processo Pierre Fabre6t, tio seguinte
modo: “Quando o objetivo anticozzcorrencial cio acordo está definido, titio é necessário
examinar os eleitos que tem sobre a concorrência. No entanto, embora não seja
necessário provar a existência de efeitos anticoncorrenciais para se denzonstrar a
natureza anticoncorrencial de zuna infração o por objetivo de uni acordo, o Tribunal de
Justiça decidiu que se deve atender ao teor tIas disposições cio acordo, designadanz ente,

aos objetivos que viscz atingir bem como ao

contexto

económico e jurídico em que se

insere. Aliás, o objetivo anticoncorrencial de um acordo não pode ser estabelecido
apenas pela utilização de uma fórmula abstrata. Assinz, embora determinadas fórmas de
acordo, pela experiência passada, pareçcun ser prima fácie infrações por objetivo, nem a
Comissão tem a autoridade nacional da concorrência estão liberadas de realizar unia
apreciação individual de zitiz acordo.

Salientam,

assim,

que as etiticlacles que aplicam o artigo 101.

‘

mi.

°

1 do TFUE

devem, tios termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça, levar a cabo zuna avaliação
Em Société Technique Míniére [LTM), em resposta a questões que lhe foram colocadas a título de reenvio prejudicial,
o Tribunal sublinhou que Poro ser proibido por Járça do disposto no artigo [1019, o.° 1, do Trotodo, por
incompotibilidode com o mercodo comum, um eco rdo entre empreses deve preencher vários requisites dependentes
‘acnes da sue natureza jurídico do que das sues releções com o «comércio entre os Estedos-membros» por um lado e coca
e «concorrência» por outro, O [artigo 101’, n01 TFUEI, repousendo, assim, sobre urna apreciação das repercussões do
ecerdo sob deis espetes resultantes da uma avaliação económico, não poderá ser interpretedo como introduzindo
qvotquer juízo prévio amo releção e u,na cetegorio de acordos determinede pela sue neturaze jurídico”. Acórdão do
Tribunal de justiça, de 30.06.1966, Processo 56-65 socíété Technique Miniêre (L.TM.) centre Maschinenbau Ulm GmbH
(MaUJ. Pedido de decisão prejudicial: Cour d’appel de Paris França., pág. 386,
‘ Conclusões do Advogado Geral ján Mazák, de 03.03.2011., Processo C-439/09 Pierre Febre Dermo-cosmétique 5/15
centre Présidant de lÀutorité dela Concurrence e Ministre de l’Économie, de l’lndustria et de tEm ploi, paras. 25 a 27.
‘°

-

165

—

Tribunal da Concorrência, ReguIaçio e Supervisão
1° Juízo
PrDo Município. Ed ExEscola Prática dc Ca’aiaria 2005345 Santarúnt
Tclcl 233090300 Fa,; 243090329 Mail: tribuna c.supcrvisaoátiribuoaís.orgpt

Proc.N° 102115,9YUSTR
VERSÃO CONADENCIAL

individual do acordo,

que passa por

analisa—lo à luz do seu conteúdo, dos seus objetivos.

do seu contexto jurídico e económico e daJbnna como/bi implementadoHMais põem em
evidência que outra coisa não parece aliás também decorrer da Comunicação da
Comissão Europeia sobre a aplicação do artigo lO!.

n,

0

3 do TFUE, citando o

parágra/ó 22.
Chamam ainda a atençào para o facto da aludida avaliação individual do acordo
ser tia maior importância e ter por vezes levado o Tribunal de Justiça ci considerar que
práticas que tipicam ente são consideradas restrições por objeto, vistas à luz tias
circunstâncias acima mencionadas, não tém afinal um objeto restritivo da concorrencia.
Indicam, a título de exemplo, o caso .Javico63. em que a questão era a de saber se
uma imposição, por iri;i flibricante a um distribuidor, de unia proibição de reexporta ções
para o espaço comunitário configura uma restrição por objeto. Após recordarem que a
proibição descrita tem sido frequentemente considerada uma restrição por objeto lia
prática decisória da Comissão e na jurisprudência do TJUE64, esclarecem as recorrentes
que, ao avaliar o contexto jurídico e económico cIo acordo em discussão nos autos, o
Tribunal considerou não estar em causa rnna restrição por objeto. Na verdade, snhlinhou
que uma proibição como a que jbi imposta pelo fornecedor ao distribuidor deveria ser
interpretada “não como destinando—se a excluir as importações pcwcilelcis e a
comercialização do produto contratual na Comunidade mas como destinando—se a
garantir ao produtor a penetração mmi mercado situado no exterior da Comunidade por

FaulI & Nikpay,The EU Law of Cornpetition, Third Ed, Oxford, pág 236.
Acórdão do Tribunal de justiça, de 28.04.1998, Processo C.306/96 Javico ioternorionoi e Jovico AG e Yves Saint
Laureot Parfoos SÃ. Neste processo, o Tribunal de Justiça respondeu a duas questões prejudiciais colocadas pelo Coor
d’oppei de Versam!es relativas à interpretação do (agora) artigo 101°, n° 1 do TFUE. A primeira das questões colocadas
relëria—se à compatibilidade com o artigo 101°, n° 1 TFUE de uma cláusula contratual nos termos da qual um
fornecedor estabelecido num Estado Membro impõe a um distribuidor estabelecido noutro Estado Membro, ao qual
confia a distribuição dos seus produtos num território situado fora da Comunidade, a proibição ‘sjgjmesjçr,,â
queliueryenda num território diferente do território
ão aflflrtir do território contratual “03 (nossos sublinhados).
°‘° E.g. Acórdão do Tribunal de justiça, de 11.01,1990, Processo C’277/87 Sondas pradottiftsrmoceotici SpÃ e comissão
Europeia.
6t
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s’conticiíiiai,v”

(nossos sublinhados)°5.
Chamam ainda à colação o recente acórdão do Tribunal de Justiça no caso Allianz

Hungária Biztosító, relèrindo que não se ajósta desta
assente

nos termos

da

qual para

linha, reafirmando a jurisprudência

se apreciar se um acordo contém juna restrição da

concorrência pelo objeto “deve arenderse (10 teor das suas disposições, aos objetivos que
vLva atingh bem como ao contexto económico
ainda que “[njo âmbito da
consideração

e

jurídico em que

apreciação do refêrido contexto,

se

insere”

sublinhando

tqi;zhéi;ijjzietojjçpei;i

a natureza dos bens ou dos serviços afêtados e as condições reais do

jjcigjjgmg,pto e da estrutura do mercado ou dês mercados

ciii

causa” (nossos

subhnhados,,? 6667

Referem ainda que muito recentemente o Tribunal de Justiça, num acórdão
proferido no processo Groupement (les (‘artes Bancaires vs Comissão Europeia, repudiou
a visão de que a conceito de infração pelo objeto possa ser utilizado de forma ampla.
Esclareceu o Tribunal que: “[Fioi erradamente que o Tribunal Geral considerou, no
124 do acórdão recorrido, e depois no seu

ii.

0

ii,

146, que o conceito de restrição da

concorrência «por objetivo» não deve ser inteipretado «deforma restritiva», Com ekito,
Acórdão Javico, para 19, Entendeu então o Tribunal de justiça que “não pode considerarse que um acordo que
englobo o compromisso, assumido pelo revendedor perante o produtor, de reservar o comercialização dos produtos
contratuais a um mercado situado no exterior da Comunidade tenha por objeto restrbqir de modo sensível a
concorrência no interior cio mercado comum au seja suscetível de afetar, enquanto tal, o comércio entre os Estados
Membrcvi’ (cfr. para 20). Ver, no mesmo sentido, Acórdão do Tribunal de justiça de 19 de abril de 1988 na Processo
27/87 5PRL Loois Erauw-Jacquerv e Saciété caopérative La ííeshignonne, paras 10 e 11
S6 Outros exemplos acórdão do Tribunal de justiça, de 14,03,2013, Processo C’32/1i AllianzHungdria Biztosító Zrt, e
outros contra Gazdasógi Versenyhivatal, para 36 e 48. Neste processo, o Tribunal de justiça não considerou os acordos
verticais aí em disputa como correspondendo a infrações por objeto sem antes empreender uma auálise individual e
concreta do conteúdo e objetivos de estes acordos e bem assim do contexto económico e jurídico em que se inscrevem
que lhe permitiu concluir que tais acordos eram, pela sua própria natureza, restritivos da concorrência nos mercados
relevantes,
Ver por exemplo, Conclusões do Advogado Geral NUs Walh, de 17.03.2014, Processo C’67/13 P Groupement des
Cortes Bancaires c, Comissão, onde, depois de chamar a atenção para os riscos de se aplicar uro critério demasiado
amplo para a qualificação de determinadas infrações como restritivas da concorrência por objeto, sublinhou o
Advogado-Geral que “não devem considerar-se restritivos da concorrência por objeto os acordos que, tendo em conta a
contexto económica em que se inscrevem, apresentam efritos ambivalentes no mercado ou que possam ter efeitos
restritivas acessórios necessários para alcançar um objetivo principal não restritiva da concorrência” (para. 56).
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sob pena de dispensar a Comissão do dever de provar os efeitos concretos no mercado de
acordos em que não está demonstrado que sejam, pela sua natureza, prejudiciais ao bom
jimcionamento do jogo normal da concorrência, o conceito de restrição da concorrência
«por objetivo» só pode ser aplicado a certos tipos de colusões entre empresas que
revelem uni grau szflciente de nocividade relativamente à concorrência para que se possa
considerar que o exame dos seus efeitos não é necessário. A este propósito, é irrelevante
a circunstância de que estes tipos de acordos previstos no artigo [IOl.°, nY 1, TFUE] não
constituam unia lista taxativa de colusões proibidas.”.
Consideram, assim, que bem vistas as coisas, a avaliação necessária à
identjflcação de tuna restrição da concorrência pelo objeto exige que sejam contemplados
aspetos que podem porventura tornar menos nítida a distinção do conceito de infração
pelo objeto e bfração quanto ao efeito.
Mais

salientam que, na verdade, em muitos casos, a avaliação do contextojurídico

e económico em que se insere o acordo e a forma como este foi implementado poderá já
entrar também na consideração dos seus efeitos. Esclarecem, é

certo,

que não quer isto

contudo dizer que se esteja a querer fazer depender da verificação dos efeitos, a
quaflflcação da iqfração
nacional e europeia

-,

—

o que na realidade é contrário ao que resulta da prática

mas apenas a chamar a atenção para a circunstância de que na

aplicação do artigo 9. ° n,° 1 da lei nacional ou do artigo 101. ‘ n.° 1 do TFUE não basta
a identjflcação de tinia dada prática fr.g. de unia cena cláusula) para se concluir estar-se
perante unia infração pelo objeto. É fimdamental avaliar cuidadosamente o contato
jurídico e económico em que tal prática se insere e para isso é muitas vezes necessário
olhar para o modo como foi a prática implementada e para os seus efeitos. Este exercício
pode sobrepor-se à avaliação dos efeitos, san que no entanto devam ser confimdidos.
Procurando fimdamentar a sua tese, acrescentam

que

esta d(flculdade na distinção

dos dois conceitos, pela exigência da consideração do contato económico e jurídico
requerida na análise do objeto, não tem passado despercebida à doutrina. Joanna
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Govcler, por exemplo, depois de recordar que nenhum acordo é restritivo pelo objeto
apenas porque contém uma cláusula que tipicamente assim é considerada, observa que a
necessária análise cio contexto económico e jurídico do mesmo pode permitir ilidir a
presunção de restrição da concorrência decorrente da presença de tal cláusulc/8

.

Também o proféssor Richarcl Wish, mima inten’enção na conferencia Neo.’ Frontiei: of
Antitrust 2012, num painel intitulado t4nticompetitive object vs. anticompetitive efiéct:
does it realli’ ,natter?

“,

observou que a avaliação cio objeto equivale, na prática, à

análise do ejéito70.

Incidindo sobre o caso concreto, defendem as recorrentes que. numa aplicação
,nuirhvsimo ampla cio conceito de restrição pelo objeto, a AIC maLç não féz cio que olhar
unicamente para uma cláusula contratual no mínimo ambígua, dar—lhe a pior leitura
possível (em termos jusconcorrenciais), de mocio a descortinar uma infração por objeto e
dispensando—se de olhar para o caso concreto. Sublinham que

ciii

momento algum

procurou a 1d€’ ir além cio clcuisulaclo e atender igualmente a outros fátores, como estava
obrigada.
Procurando demonstrar estas asserções, sustentam ter ficado por demonstrar na DI
a concreta aptidão de uma suposta proibição imposta aos distribuidores de realizar
vendas passivas constante dos contratos a restringir a concorrência em diven’os casos.
Consideram ter sido o caso da Região Autónoma dos Açores.
Isto porque nas ilhas das

cada uma

correspondendo a um mercado relevante geográfico autónomo, assim considerado na DI
(cf

410 da DI), sem relaçc3es de concorrência com outras ilhas, e onde

CO’. Goyder, manila, Cet Obscur Objet: Object Restrictions in Vertical Agreements, lournal of European Competition
Law & Practice, 2011, VoE 2, No. 4
° Ver igualmente Conclusões da Advogada-Geral Kokott apresentadas em 19 de Fevereiro de 2009 no Processo C
8/08 T Mobile Netherlands 8V e outros ‘[o] objetivo de um acordo (ou de uma prática concertada) não deve ser
apreciado abstrata, mas concretamente i,e., tendo em conta o seu contexto jurídico e económico—, sendo relevantes,
nessa apreciação, as especificidades do mercado respetivo”, parágrafo 48.
70 Embora referindo-se também à interação entre os n°s 1 e 3 do artigo 301.0 do TFUE. Cfr. «Anticompetitive ohjectvs,
anticompetitive effect does it really matter?», Concurrences n0 2,2012, p. 59 e seg.

°

—
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atentos os custos de
transporte da mercadoria, naturalnente que não existe concorrência inter-ilhas com
outros distribuidores da Ga!p Energia, salvo em casos excecionais, conto resulta até de
prova constante dos autos (cf
Do

mesmo

fis.

5955, 6738).

modo, na
pelo que uma suposta limitação das vendas

passivas a clientes defora do território, seria apenas para as restantes ilhas, que, como é
incontroverso, não se encontram em relação de concorrência.
Em tais

casos,

ainda que existisse, como defende a AdC na DI, unia proibição de

realizar vendas passivas a clientes de fora do território, não seria sequer concretamente
idónea a restringir a concorrência não podendo ser considerada uma infração pelo
objeto, como sefaz na DL
Acrescentam

que

nas ilhas do
, não podendo falar-se portanto de uma sequer

potencial restrição da concorrência. Sobra,

Alegam ainda que na Região Autónoma da Madeira, passa-se o mesmo, porquanto
a ilha de

Concluem que cm todos

estes

casos, a avaliação do contexto económico ejuridico

em que se insere a cláusula contratual em crise nos autos, mesmo na leitura que a AdC
desta faz, teria permitido concluir que o objeto do acordo nunca podei-ia ser restritivo da
concorrência, por não sei- concretamente apto a restringi-la e que esta conclusão
contamina inevitavelmente a análise da AdC em todo o restante território nacional, já que
170
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se entende que não foi além da mera leitura da clausula contratual sem olhar

a outras

elementos.

Esclarecem que es/mi análise teria fi4to sentido em diversas outras regiões cio
território nacional. Referem, por exemplo, que mios autos constam declarações de
distribuidores de primeira linha que sugerem inexistir racionalidade económica em sair
cio território para efétuar vendas passivas, miadas as condições estruturais cio mesmo

ou

não terem sequer solicitações dessa natureza por pai-te de clientes. Indicam, a título de
exemplo, o

distribuidor

que, a lis. 6643, refere que não realizou

vendas foi-a do teiritório “porque não /ustifica sair da minha zona pela fi-aca venda num
território muito grande seni população” ou o distribuidor

que, a lis. 6712,

referiu, em resposta ao Questionário adicional que não realizou “vendas fôra do território
estabelecido porque não tive solicitações da parte de clientes”.
Consideram que, nestes casos, é legítima a questão de saber se uma suposta
cláusula que proibisse vencias passivas seria sequer concretamente apta a fhzê4o dada a
inexistência de concorrência com outros territórios, mesmo vizinhos.

Por último, referem que, atendendo ao tipo de suposto in,fivção em causa nos
autos, cabia à AdC demonstrar a sua concreta aptidão para restringir a concorrência em
regiões como os temtónos maR’ clensamente poi’oczclos, como mis cidades de Lisboa ou cio
Porto, onde existem numerosos distribuidores nomeados, com divisões territoriais feitas à
1-tia (‘por vezcAv até ao número da porta,)71. Isto porque consideram ser tudo menos clara

Veja-se o exemplo, em Lisboa, do distribuidor
forma

(As. 2318 e 2319) cuja área geográfica é definida da seguinte
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ver como poderia ser sequer implementada uma suposta proibição de vendas passivas,
atendendo à frequência e recorrência de pedidos de vendas não solicitados (vendas
passivas) a que os distribuidores de primeira linha estão ssUeitos, pelo simples facto de
terem pontos de venda com as porias abertas ao público. Entendem ser evidente que uma
tal proibição frita em abstrato, sem um sistema concretamente implementado nos pontos
de venda com vista a pó-la em prática não seria sequer apta a restringir a concorrência.
Mais acrescentam que nada nos autos aponta para que as partes tivessem qualquer

intenção de interpretar e executar a dita cláusula de talforma.
Por fim, defendem que uma avaliação dos acordos atendendo ao seu contexto

económico ejurídico, realidade do mercado e contato social, obrigaria sempre a AdC a
ponderar devidamente a circunstância de estar em causa um sistema de distribuição com
várias décadas, regulado também por outros instrumentos, em que muitas das normas
constantes dos contratos celebrados nunca foram revistas e deixaram de refletir a prática
desenvolvida entre a empresa e os seus distribuidores de primeira linha.
Concluem que tivesse a AdC analisado o contexto económico e jurídico em que os
contratos são implementados, como aliás se encontrava obrigada, teria verificado, por
uni lado, que «) mesmo que a cláusula que proíbe vendas fora do território incluísse as
vendas passivas, em diversos casos a cláusula não tens qualquer aptidão concreta a
restringir a concorrência; e, por outro, que «o a cláusula em questão, que proibe vendas
fora do território, refere-se unicamente a vendas ativas, não incorporando qualquer

proibição de vendas passivas, como se sustenta na DL
A AdC, nas suas contra-alegações sustenta, em síntese, que as cláusulas que
proibem as vendas passivas devem ser consideradas conto restrições da concorrência por

objeto uma vez que são suscetíveis de impedfr defacto, que os distribuidores respondam
a solicitações de clientes situados em territórios atribuidos a outros distribuidores das
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i zsadas

e que, (lesta /onna, com oiram

anticonc ar; enc

caiu estes Estando, as

smi detenmnado o objeto

tal do aco; do, não é neces sáno apurar se o mesmo produziu quaisquer

e/ei/os anticoncorrenc tais
Vejamos
Já vem de 1966, designadamente do acórdão LTMiMBU do Tribunal de Justiça
(processo 56/65), dois principios importantes sobie esta maténa, designadamente que o
atual art 1010/1, do TFUE, se aplica quer a aeoidos hon7ontais. quer a acordos verticais.
pois a norma não drstingue onsoante as pai les se encontiam na mesma lave (‘aco, dos
ditos «horizontais») ou em
economico,

fases di/e; entes (acordos ditos

«i cri/cais)))

cio pi

ocesso

e que o objeto ou efeito anuconcoirencial não tem caiacter cumulativo mas

alternatixo, indicado pela conjunção «ou»
E também entendimento consolidado na junspiudência comunitária que o conceito
de «restrição

pelo ohetzi o» repo;

/a—se a detenmnaclos tipos de coordenação entre

empresas que revelam, pela vua própria na! tu eza, ií;;i grau suficiente de nocividade para
o bom funcionamento cio jogo normal
não

há

da

concorrência pai a que

se povsa

considerar que

que examinar os seus ejetios

Mais iecentemente tem sido sucessixamente ieafiimado pela jurisprudência
comunitária, conforme salientam as recorrentes, que, mesmo em relação às restrições pelo
objeto. ha que atender ao contexto economieo e juiídieo em que a pratica se insere.
conforme, aliás,

já

se havia consignado no acórdão LTM/MBU, mas de uma forma não

isenta de duvidas Tem-se ainda esclaiecido que no âmbito da apreciação do referido
contexto, há que tomar em consideração a natuieza dos bens ou dos serviços afetados e as
condições reais do funcionamento e da estrutura do mercado ou dos mercados em causa
Contudo, se se tornou mdubitaxel (acompanhando-se, neste plano. a argumentação
das recoirentes) que, mesmo nas restrições por objeto, é necessario atender aos fatores
referidos, ja não é assim tão flicil perceber como é que essa analise poderá ser
Acordao do TJ de 16072015 proc C 172/14

mim nww curEi

pt

173

-

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juvo
1’

),\i
‘1

}

ILCft’
‘

i[’ii

lis 24t)’)ii2’)\Iu’ ir1’

ii

2(i’i’’2’s.

i’.1i_’5’.L’U._

Proc N’ 102115 9YUSTR
VERSÃO CONFIDENCIAL

empiecndida. em concreto, sem se estar, na erdade, a e\iglr a xeriflcação dos efeitos
anticoncorrencials Nesta medida. não sc pode deixar de expressar alguma compreensão
pelas assciçõcs do adoado-geral Melchior \ athelet. nas conclusões do processo C
373 14 P, Toshiha e Comissão’.

citando o ad ogado-geral IS

que.

\\ ahl nas stias

conclusões no processo CB Comissão (C-67 13 P. EU C’20l 1958). tefere que essa
01 iei7tti(

lo

ào

/11115))!

uclene io/

objetivo ahlti(.OnL o,! euc

eninevas»

pai (‘CL’

tal e a

«te; dific ti/todo a ;;ec es sái ia di stiII(

mia/Me

dos eleitos

co;uon coe tais

dos

O t’iiti e o fl little
(1(01

dos enfie as

( 54,) O que pode sei paiticularmente problemático em relação as iestnções

por objeto que têm
iestiietions,

sido

consideradas recoi i enlemente como i estnções graves ou liii; dc o; e

dado o seu elevado potencial anticonconencial. e que incidem sobre um dos

compoi tamcntos tipi flcados no art 9°’ 1, tia LdC. e no art 101° 1, do TEVE Com efeito,
um niel de exigência demasiado eleado na aferição do contexto económico e jundico
em que a pratica se inseie, colocando—o a pai de uma análise quanto aos efeitos, conforme
sugere alguma da douti um citada pelas recoi rentes, poderia conduzir, nesses casos, á
negação de uma tutela efeti a do bem juridico tutelado contrána ao “sentido íundante da
norma qual seja o de atuar de forma clara sobre certas ha; dc oi e
ainda que a jurisprudência comunitaria continua

a

; estt ic

tio;ts”4 Aci esce

reiterar que a restricões quanto ao

objeto e as restrições quanto ao efeito são alternatis as e não cumulati as. pelo que essa
equiparação entre a análise necessaria para efeitos de xeriflcação de um objeto
anticoncoriencial e de um efeito anticonconeneial é de rejeitar
Nesta medida e de modo a dai resposta as questões suscitadas pela’, reconentes,
acompanha-se, mais uma \ez. o adogado-gcial Melchioi \Vathelet no sentido de que há
que distinguir entre os acordos que incidem sobre um dos compo’ lamentos tipificados no
art 101’ 1, do TFL E, e os aeoi dos atipicos

ia s .s

Cii

na pt

E’press o utii zada poi Miguei Goqao i iennques e Cai ‘na Anastauo ia Lei d i Contoi rcncla C7menia rio
reli rido pag 96 e que aqui si toma de Onlpristimo pai si considci ai que se ai usta a ut si o em
Com mi,, ltti’ St
analise

174

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo
Ou, Do Muniu ip io, Ed Exl suola Pau tua de Cavalaria 2005—345 Santarém
Tcl cO 243090301) Fas 213090329 M ai tribuna Is. upcn’ sao9rtri bona ís.org, pt
—

ProcNc 102/15.9YUSTR
VERSÃO CONFIDENCIAL

Assim, em ambos os casos, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, que «o
critério jurídico essencial para determinar se uma coordenação entre empresas comporta
tal

restrição

da concorrência

‘por objetivo

coordenação apresenta, em si mesmo,

1(/17

reside na constatação de que essa
grau suficiente de nocividade para a

concorren cio>) ( 71).
A diferença é que a experiência acumulada desde há mais de sessenta anos

autoriza que se considere que as hipóteses previstas no artigo
respondem à exigência de nocividade intrínseca

(*

JQJ0,

ir°

1, TFUE

72). Tais acordos, típicos, formam o

«núcleo (1111v» das restrições da concorrência por objetivo e este entendimento responde
ao duplo imperativo que decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça, que pretende,
por um lado, que os tipos de acordos enunciados no artigo 101,0,

ii.

1, TPUE não

.Iorniem;i tti;ta lista taxativa dos conluios proibidos, ao mesmo tempo que precisa, por outro
lado, que o conceito de restrição da concorrência por objetivo não pode ser intempretado

de maneira extensiva (‘73).
Partindo desta distinção, considera-se que, cm relação aos primeiros, ter em conta
o contexto económico e jurídico significa que o acordo contro vertido tem apenas de
sei’ concretamente apto a impedir, restringir ou fimR’ear a concorrência no mercado
co muni

Quanto aos segundos. é necessário considerar o contexto económico e jurídico para
se afirmar o próprio objeto ou objetivo dc impedir, restringir ou fálsear a concorrência no
mercado comum.
Considera-se que a posição sufragada não ofende ajurisprudância comunitária.
Assim, no que respeita ao acórdão Javico, citado pelas recorrentes, o caso tinha a
particularidade de incidir sobre um acordo destinado a ser aplicado num território situado
fora da Comunidade. E foi devido a esta particularidade que o Tribunal entendeu que não

‘

Conclusões da advogada-eeral J. Kokott apresentadas no processo T—MohIle Nethedands e o,
EtLC,2009:i 10, n.’47), também citadas nas conclusões do do processo C—373/ 14 O, Toshiha c. Comissão.

(C—8/0i3,
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estava em causa um acordo que fosse, pela sua natureza, restritivo da concorréncia e que
tinham de ser apurados e analisados os seus efeitos. Importa ainda salientar que neste
aresto e no plano dos parâmetros gerais. o Tribunal de Justiça consignou. no § 13. que, no
que se refere aos acordos destinados a ter aplicação no interior da Comunidade,
Íri’eaiai dc .Jusnça

o revendedor

(/0

Já

wve ocasião

de decia,y

1

que

euz

o

(1eV/do que tetii /30/’ Oh/etc) privar

hberdacie (‘olue/clai de e.vcoiher os seus clientes. impondo —lhe que

revenda unicamente acs clientes estabelecIdos no território contratual,
c’oizconêneia na aceção cio cu’tigo 8.,

1, do Tratado

iestritn’o da

n este sentido, os acordãos
de 2? de Fevereiro (te /981, HasselbÍací-Conuivsão, 86/82, Recueil p. 883, ,z. 46, e de 24
de Outubro de

No

que

n.

(i’.,

Baverische Motorenn’erke, C—70/93, Coteet. p. [—3439, nos 19

respeita

ao

Allianz

acórdão

Hungária

Biztosító e o.

e

2/).

(C-32/I 1,

EU:C:20I3:160), o Tribunal de Justiça. no âmbito de uni reenvio prejudicial. teceu
considerações mais desenvolvidas relativas á análise do contexto económico e jurídico,
tendo referido que o órgâo jurisdicional deveria designadamente, ter em consideraçâo
estiuturci

a

d/oJ mercado, çjçiste,leicidleeqflc1LvdedlLs’niJ]j1i’q,Q,aUe)’natnyLscasl/a

,tcmeiares)eflra. bem como o puder

dQjyfcgdgjj/av seuu;v4 oras em causa ( 48.

sublinhado nosso). Sucede que estavam em causa, conforme salienta o advogado-geral
Melchior Wathelet nas conclusões supra referidas, acordos atipicos. designadamente
acordos através dos (/1/ais sociedades
(LO?

concessionários de ctlItOi/IolEís

associa çao que os representa,

de seguiu automóvel acordaimi hdaterahnente, tine,.

cluiL’

atuam comno oficunas (te repaiaç’ao quer (o!?? uii;ua

o preço por hora a pagar pela seguradora para a

repcua4’ão (te veículos por si segurados, pieendo que esse preço depende, entre otitios,

do miumelo e da

percentagem

de caiara/os

de

angu?! E/o como intennectiário dessa seguradora.

seguro que o concessionário

tiver

Este aresto é elucidativo no sentido de

que a atendibilidade do contexto económico e jurídico tem toda a pertinãncia no caso de

acordos atípicos.
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Quanto ao processo Groupement des Curtes Bancuires vs Comissão Europeia, o
Tribunal dc Justiça entendeu que o Tribunal Geral cometeu erros de direito na noção de
restrição quanto ao objeto por ter ïgnorado a jurisprudência comunitária no sentido deque
o critério jurídico essencial para determinar se urna coordenação entre empresas comporta
tal restrição da concorrência «por objetivo» reside na constatação de que essa coordenação
apresenta, em si mesma, um grau suficiente de nocividade para a concorrência e, por essa,
razão ter, também erradamente, afirmado que o conceito não deve ser interpretado de
Comia restritiva ( 55 a 58). Ora, o critério que se propõe não ignora estes princípios.
Simplesmente o que se defende é que a aferição desse grau de nocividade, por via do
contexto económico e jurídico e quando se trata de um acordo típico, se basta com a
constatação de que o acordo é concretamente adequado a impedir, falsear ou restringir de
a concorrência.
Incidindo sobre o caso concreto, verifica-se que estamos perante acordos típicos,
pois incidem sobre um dos comportamentos tipificados no art. 90/1, aI e), da LdC, e
101°!], do TFUE, designadamente a repartição de mercados e que têm vindo a ser
considerados, conforme resulta da jurisprudência indicada, restritivos da concorrência.
A questão que se coloca é se, face à natureza dos bens ou dos serviços afetados e as
condições reais do funcionamento e da estrutura do mercado ou dos mercados em causa,
se pode concluir que tais acordos, concretamente, são adequados a impedir, falsear ou
restringir a concorrência ou se era necessário, conforme sustentam as recorrentes, que a
AdC tivesse empreendido diligências complementares.
No que respeita ao território continental, a resposta é negativa, pois não existem
barreiras naturais ou legais, no que concerne ao GPL em garrafa, e o território não se
carateriza apenas por aglomerados habitacionais dispersos e significativamente distantes

entre si. Por conseguinte, não era necessária unia análise aprofundada para se excluir,
liminarmente, um cenário em que a possibilidade de realização de vendas passivas se
deveria ter por excluída ou fortemente limitada devido aos custos, à ausência de
177
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solicitações ou outras razões que não a proibição contratual. Considera-se, assim, que
estas possibilidades, são reais, é certo, e ficaram demonstradas, mas não afastam o
potencial das cláusulas em análise para limitarem efetivamente a realização de vendas
passivas.
No que respeita aos territórios mais densamente povoados, como as cidades de
Lisboa ou do Porto, cuja divisão de território é complexa, também não se justifica
qualquer análise aprofUndada para se concluir que a mesma não é impraticável. Pode ser
mais difícil ou exigente, mas não é inexequível. E se assim fosse, então não fina sentido
uma divisão nesses territórios inclusive para as vendas ativas, sendo certo que, quanto as
estas, as recorrentes não invocam qualquer impraticabilidade quanto ao seu controlo.
Relativamente à interpretação c cxecução da cláusula pelas partes, trata-se de uma
matéria que apenas teria relevo, neste plano, se fosse necessário apurar os efeitos. Não
sendo o caso, a pertinãncia (ou impertinência) da vontade real das partes esgotou-se na
aferição do pressuposto relativo à existência de acordos, não sendo um dos fatores a
atender no apuramento do contexto económico e jurídico dos mesmos para efeitos de
verificação do seu objeto anticoncorrencial.
No que conceme aos territórios dos Açores e da Madeira, admite-se que, nas ilhas
em que existe apenas um distribuidor, a existência de barreiras naturais evidentes
compromete a aptidão concreta da conduta para impedir, falsear ou restringir a
concorrência. Contudo, o mesmo já se não se pode afirmar em relação às ilhas
. Com efeito, nestes territórios, dada a reduzida dimensão das ilhas envolvidas
não era necessária uma
análise aprofUndada para se excluir, liminarmente, um cenário em que a possibilidade de
realização de vendas passivas se deve ter por excluída.
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Considera-se, assim, verificado este requisito em relação à conduta imputada a
todas as visadas, sendo de salientar que as recorrentes não invocaram a justificação a que
alude o art. lO°/1. da LdC, e 1O1°/1, do TFUE.
*

caniter sensível da

rcstriçào da concorrência:

Este elemento é também contestado pelas recorrentes, pelo que exige urna análise

mais aprofundada.
Assim, alegam as visadas que a AdC sustenta que os acordos entre a Petrogal, a
Galp Madeira e a Galp Açores e os seus distribuidores restringem a concorrência de forma
sensível com base em três fundamentos: (i) estão em causa restrições graves da
concorrência, nos termos do art, 4°/aI b), do Regulamento de Isenção por Categoria; (ii)
segundo o acórdão Expedia, os acordos que tenham por objeto impedir, restringir ou
a

falsear

concorrência

no

mercado

interno

constituem,

pela

sua

natureza

e

independentemente de quaisquer efeitos concretos que possam ter, uma restrição
significativa da concorrência; (iii) e no projeto de comunicação da Comissão76, os acordos
que contenham restrições graves da concorrência são expressamente afastados do seu
âmbito de aplicação, uma vez que se considera que o seu impacto no mercado,
independentemente do (reduzido) poder de mercado das empresas envolvidas, não é
mínimo.
Discordam as recorrentes, sustentando a sua discordâncias nas seguintes razões: (i)
ficou por demonstrar que os contratos de fornecimento de GPL em garrafa entre as
empresas visadas e os distribuidores de primeira linha incluem restrições graves da
concorrência com um objetivo anticoncorrencial, porquanto a limitação das vendas
passivas, que, segundo a AdC, se encontraria prevista em determinados contratos escritos,
a existir, teria sempre sido revogada por acordo tácito das partes e substituída por um
Projeto de comunicação relativa aos acordos de pequena importância que não restringem sensivelmente a
concorrência nos termos do
1 do artigo 1OL’ do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (2014/C
291/01) (“doravante “Comunicação De Miotmis”).
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acordo diferente a respeito dessa matéria; (ii) as comunicações da Comissão, como a
Comunicação De Minimis, na qual a AdC baseia as suas conclusões quanto ao
preenchimento deste elemento do tipo, não são vinculativas para os Estados Membros’7;
(iii) caso a AdC tivesse tido em consideração a fraca quota de mercado da Petrogal no
mercado das fontes de energia utilizadas no segmento doméstico (que não excederá os
), a AdC teria concluído pela inexistência do caráter sensível da restrição da
concorrência; (iv) a jurisprudência dos tribunais europeus, não resulta clara e inequívoca a
correspondência entre restrição grave da concorrência e restrição por objeto,
contrariamente ao que a AdC alega na Dl, invocando o acórdão Pedro IV Servidos SL78 e
a Opinião do Advogado Gemi Mazak, no Processo Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
SAS’9.
Vejamos.
Nos termos do au. ríi, da LdC, a restrição da concorrência, pam efeitos de
verificação da infração, tem de ser sensível. Assim também entende a jurisprudência
comunitária a propósito do art. lOI°Il, do TFUE80, resumindo-se este requisito ao seguinte
enunciado: a proibição em causa não se aplica a um acordo de empresas que apenas afete
o mercado de modo insignificante. Trata-se, tal como afirma Miguel Mendes Pereim, de
uma prática decisória assente no brocardo de minirnis non curat praetor’’ e, por isso,
conhecida por de minirnis.

“Veja-se a este propósito o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 14.062011, no Processo C-360/09
PlefeidererAG e. Bundnkonellomt. para 21
8 Acórdão do Tribunal de justiça, de 2 de abril de 2009. no Processo C-260/07 Pedro IV Servidos SL contra Total
Espada £4. para. 68.
“Opinião do Advogado Geral Mazak, de 3 de março de 2011, no Processo C439/09 Pierre Fabre DermoCosmátique
5.45 contra Prüldentde Mutoritá dela Concurrence e Ministre de I’Économie, de flndustrle et de PEmplol. para. 29.
“Cir. Tribunal de justiça, no acórdão Expedia. C-226/11. citando outros arestos, deslgnadamente os acórdãos de 9 de
julho de 1%9, V6lt 5/69. Coiet 1969-1970, p. 95, ii? 7: de 28 de maio de 1998, Deere/Comissão. C-7/95 P, Cola,
p. 1-3111. n.° 77; de 21 de janeiro de 1999, Bagnasco e o.. C.215/96 e C-216/96, Colet p. 1-135, a° 34; e de 23 de
novembro de 2006. Asne(-Equifax e Administradón dcl Estado. C-238/0S, Colet p. 1-11125. a? 50,
SI Lei da Concorrência Anotada, Coimbra Editora. 2009, pág 116.
—

-

-
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A Comissão Europeia procurou concretizar, por via da definição de quotas de
mercado, o referido enunciado através de uma Comunicação, não vinculativa82, conhecida

por Comunicação de minimis, atualmente refletida no Projeto de comunicação relativa
aos acordos de pequena importância que não restringem sensivelmente a concorrência
nos termos do artigo 101. “ n.° 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
publicada noJO 2014/C 291/01.
Nessa comunicação e no âmbito específico dos acordos verticais, a Comissão

esclareceu que não iniciará qualquer processo, nem a pedido, nem por sua própria
iniciativa se a quota de mercado de cada uma das panes no acordo não ultrapassar 15 %
em qualquer dos mercados relevantes afetados pelo acordo, quando este for concluído
entre empresas que não sejam concorrentes efetivos nem potenciais em qualquer desses
mercados (acordos entre não concorrentes).
Sucede que este critério é apenas aplicável aos acordos entre empresas que podem
afetar o comércio entre os Estados-Membros e que podem ter por efeito impedir, restringir
ou falsear a concorrência no mercado interno. Efetivamente, no que respeita aos acordos
que têm por objeto impedir, restringir ou falsear a concorrência, a Comissão invocou o
acórdão Expedia do Tribunal de Justiça, proc. n° C-226/l 1, no sentido de que

mix

acordo

suscetível de afetar o comércio entre os Estados-Membros e que tenha por objetivo
impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno constitui, pela sua
natureza e independentemente de quaisquer efeitos concretos que possa ter, uma restrição
signcativa da concorrência. Em consequência, a Comissão esclareceu que a
Comunicação não abrangia os acordos que têm como objetivo impedir, restringir ou
tlsear a concorrência no mercado interno.
No caso, estamos perante um acordo que tem por objeto/objetivo a restrição da
concorrência e que, nos termos do art. 4°, do Regulamento de Isenção por Categoria

$2
-

Neste sentido. clr. acórdão Expedia e acórdão de 14 de junho de 2011, Pileiderer, C.360/09, Colet, p. 1-5161, a.° 21)

§ 29.

181

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
IJuIzo
Pr.Do Município. Ed Ex-Ewola Pstüca de Cavalada -2005-345 Sanba½n
Tcke 243090300 Faz: 243090329 Mau: tiibunal.c.supcrvisa4tdbunals.otp.pI

PmcN° 102/1 5.9YUSTR
VERSÃO CONFIDENCIAL

(Regulamento (UE) a.° 330/2010 da Comissão, de 20 de abril) é qualificado de restrição
grave. Contado, concorda-se com as recorrentes no sentido de que o facto deste tipo de
acordos estar excluído do referido Regulamento não significa que preencha ou que se
presume que preencha os requisitos do art. 1010/1, do TFUE (e, por conseguinte, dos
requisitos similares do art. 90/1, da LdC). Impõe-se sempre uma análise concreta de
verificação dos respetivos pressupostos de aplicação.
Quanto ao princípio afirmado pelo TJ no acórdão Expedia, que a Comissão invoca
na Comunicação De Minfinis, a sua aplicação não está dependente apenas da existência de
uma restrição por objeto, mas também da suscetibilidade de afetação do comércio entre os
Estados Membros. Ora, o art.

90/j,

da LdC, não exige a verificação deste pressuposto,

pelo que não basta a invocação do citado acórdão para se concluir pela natureza sensível
da restrição, que terá de ser concretamente apurada.
Neste âmbito, discorda-se evidentemente das recorrentes no sentido de que este
requisito se deve ter por afastado porquanto a existir a limitação das vendas passivas teria
sempre sido revogada por acordo tácito das partes e substituída por um acordo diferente a
respeito dessa matéria.

É certo que ficou demonstrado que as visadas nunca limitaram, na prática, as
vendas passivas, inclusive as incentivaram em casos de distribuidores de ? linha não
satisfeitos com os distribuidores de l linha localizados no seu território. É certo ainda que
alguns distribuidores efetuaram vendas passivas, como prática frequente, e consideravam
que as cláusulas em análise apenas limitavam as vendas ativas. Contudo, a verdade
também é que não existiu efetivamente qualquer revogação tácita das cláusulas em
análise, conforme

já referido, pelo que a suscetibilidade das mesmas influenciaram o

comportamento dos distribuidores sempre se manteve. Por conseguinte, existindo um
acordo, que se manteve no tempo, e um acordo que restringe a concorrência quanto ao seu
objeto, o que importa para efeitos de aferição da natureza sensível da restrição, é o seu
potencial de afetação da concorrência, sob pena de se estar a entrar numa análise, próxima
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de uma análise dos efeitos, que não é compatível com a

tutela

do bem jurídico protegido

no caso de condutas às quais é reconhecido, pela sua natureza, um determinado grau de
nocividade.
Assim sendo, entende-se que a determinação do poder de mercado das visadas
oferece um indicador com a segurança necessária pan se avaliar se a conduta deve ou não
ser qualificada de insignificante. O que impõe, como passo prévio necessário, a
delimitação do mercado relevante.
Neste plano específico e em termos de parâmetros gerais, socorremo-nos no
essencial, das sugestões finais propostas por Miguel Sousa Ferro, na sua Tese sobre a
matéria, e que têm subjacente uma análise exaustiva da jurisprudência comunitária e de
outros instrumentos de direito da concorrência.
Assim,

através da definição de mercados, identØcam-se, de modo aproximado e

sistemático, as pressões concorrenciais efetivas e imediatas à concorrência na oferta de

determinado produto/serviço, mais aptas a dissuadir um pequeno aumento de preços ou
uma pequena redução da quantidade oferecida acima de níveis concorrenciais (sendo
certo que esta definição assenta numa visão espec(fica do conceitojurídico de mercado,)83.
Ainda segundo o mesmo autor, o “mercado relevante” é definido a partir da
conjugação de três perspetivas (ou dimensões) distintas e complementares: (i) a dimensão
do produto; (ii) a dimensão geografica; e (iii) a dimensão temporafl4.
Quanto ao conceito de cada uma destas dimensões, resulta de uma leitura global da
jurisprudência sobre definição de mercados retirada da mesma fonte, o seguinte: (i) por

“mercado de produto relevante” dever-se-á entender o conjunto dos produtos e/ou
serviços razoavelmente substiruíveis pelos outros produtos e/ou serviços incluidos no
conjunto, seja da perspetiva da procura, seja da perspetiva da oferta, atendendo às suas
caraterísticas, às necessidades que satisfazem (ou utilização a que se destinam) e ao

°Ob, dt. pág. 658.
‘40b. dt pá 663.
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contato econóinko em que concorrem entre si fdecorrente, designadamente. das
condições de concorrência e da estrutura da oferta e da procura no niercadp,); (ii) por
“mercado geográfico relevante” dever-se-á entender o conjunto das áreas razoavelmente
substituíveis pela área ou áreas em que as empresas em causa oferecem e/ou procuram
produtos e/ou sen’iços, seja da perspetiva da procura, seja da perspetiva da oferta,
atendendo à presença de condições concorrenciais suficientemente homogéneas; (iii) e

por “mercado temporal relevante” dever-se-á entender o conjunto dos períodos
temporais razoavehnente substituíveis por outros períodos temporais, seja da perspetiva
da procura, seja da perspetiva da oferta, em que se verjfica *rta ou procura pelas
empresas em causa do produto/serviço em causa, na área em causa (só tem de sei’
definido quando se ident(fique uma signjflcativa heterogeneidade de condições
concorrenciais entre períodos temporais,L
Esclarece ainda o ilustre Professor que a aplicaçào prática destes conceitos pautase pela ponderação coiUunta de múltiplos fatores f’que não correspondem à aplicação de
um método económico de definição de mercados, propriamente dito, mas sim a uma apro
ximação jurídica, guiada por considerações de pragmatismo e inteligibilidade,), entre os
quais: estrutura da oferta e quotas de mercado: estrutura da procura e padrões estáveis
da procura; preços; distâncias e custos de transporte; identidade e carateristicas dos
produtos: preferëii cias da procura; testes de choque; exigências legais ou
regulamentares; barreiras económicas; etc.
Levando em consideração estes parâmetros, vejamos o que resulta da sua aplicação
ao caso concreto.
Assim, no que respeita à dimensão do produto, a AdC entendeu que o mesmo
apenas incluía o gás de petróleo liquefeito (GPL), comercializado em garrafas para
utilização por consumidores finais, tendo excluído outras fontes de energia.
Por sua vez, as recorrentes consideram que o mercado deve ser mais abrangente,
devendo incluir a biomassa, o gás natural e o GPL canalizado. Vejamos.
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No que respeita à biomassa e considerando o lado da procura, há um fator que se
considera concludente no sentido de que esta fonte de energia não exerce uma pressão
concorrencial efetiva e imediata à concorrência na oferta do GPL em garrafa, não
podendo, por isso, sèr considerada um produto razoavelmente substituível. Tal fator
consiste no facto da biomassa representar apenas 3.8% da despesa total com energia nos
alojamentos em Portugal Continental, enquanto que o GPL em garrafa representa 21% da
despesa total com energia em Portugal Continental. E se analisar os consumos verifica-se
que, no aquecimento do ambiente, a biomassa representa 67,6% do consumo total, no
aquecimento de águas 7% e na cozinha 301% Ou seja, pese embora se verifiquem
consumos expressivos sobretudo no aquecimento do ambiente e na cozinha, o montante
da despesa total é extremamente reduzido, comparado com o GPL em garrafa. que apenas
supera a biomassa, em termos de consumo, no aquecimento de águas. Isto revela, com a
segurança necessária para dispensar análises complementares, que existe uma diferença de
custo, para o consumidor final, entre a biomassa e o GPL em garrafa muito significativa,
pelo que se fossem produtos razoavclmcntc substituíveis para o consumidor final a
conclusão que se impunha era unia opção quase evidente pela biomassa cm todos os
segmentos dc utilização referidos, o que não sucede.
Também do lado da oferta não há substituibilidade razoável, nada havendo a
acrescentar à conclusão da AdC no sentido de que a produção, annazenamento e
liv nsporte

da biomassa e do GPL em garraia são distintos. Para concorrer no mercado

cio GPL eu? garra/à, um produtor de hiomassa teria de incorrer em custos ou riscos
significativos na criação de uma rede de infraestruturas de produção, annazenomento,
enchimento e distribuição de GPL em garra/à.
No que respeita ao GPL canalizado, considerando o lado da procura, concorda-se
com a AdC no sentido dc que a suhstiluihilidade entre o GPL em garra/à e o GPL
canalizado à limitada. Uma transiçâo de GPL eni garrafli para GPL canalizado exige a
disponibilidade de uma rede local

somente 10% dos alojamentos têm acesso a GPL
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canalizado

—

ou, na sua ausência, a criação de uma rede local, o que, no caso de edjficios

multi-habitação, constitui investimento que exige o acordo da maioria dos condóminos.
Existem, por conseguinte, barreiras significativas na transição do GPL em garrafa para o
GPL canalizado que consubstanciam um fator seguro no sentido de que não existe, entras

as duas fontes de energia, um grau de substituibilidade razoável.
Note-se que as recorrentes não contestam a existência das referidas barreiras.
Efetivamente, na sua defesa escrita à NI, para a qual remetem no recurso de impugnação,
as visadas impugnaram as barreiras, invocadas pela AdC na NI, relacionadas com a
migração do GPL canalizado

para

o GPL em garrafa. Sucede que a decisão impugnada

expurgou e bem tais factos, considerando-se que as barreiras relativas à migração de GPL
em

garrafa

para o GPL canalizado, supra identificadas, são suficientes para sustentar a

conclusão alcançada.
Por último, no que respeita ao gás natural, concorda-se também com a análise
efetuada pela AdC. Com efeito, nas localizações sem acesso à rede de gás natural, a
substiluibilidade de GPL em garrafa por gás natural não é possíveL Tendo em conta que
apenas 20% dos alojamentos

ciii

Portugal têm acesso à rede de gás natural, e não

havendo sequer distribuição nas Regiões Autónomas, conclui-se que a substituibiidade
entre o GPL e o gás natural é bastante limitada.
Consideram as recorrentes que esta análise é demasiado simplificada, pois nada foi
referido quanto à existência de uma “cadeia de substituibiidade entre zonas com e sem
cobertura da rede de gás natural que possa suscitar a questão de ambos os produtos se
integrarem no mesmo mercado relevante”. Mais acrescentam que em anterior prática
decisória

—

nomeadamente a decisão da AdC de 27 de dezembro de 2007 no Processo

Ccent 5112007 Sonae/Carrefour e a decisão da Comissão Europeia de 13 de maio de 2009
no Processo COM/C-3/37.990 Intel

—

a existência deste tipo de substituibilidade em

produtos com djferentes implantações geográficas levou a AdC ou a C’omissão Europeia
a

concluírem existir uni único mercado. Salientam que, no caso concreto, alguma
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homogeneidade ao nível do preço em todo o território nacional, incluindo as zonas onde
o gás natura! pressiona diretamente o preço do GPL em garrafa e as zonas onde tal
pressão direta não aviste, poderá sugerir estarmos perante idêntica situação. As visadas
chamam ainda a atenção para o facto dos consumos totais do gás natural, no aquecimento
de águas e na cozinha, não se distanciarem significativamente dos consumos totais do
GPL em garrafb nos mesmos segmentos de utilização. Invocam ainda o thcto da AdC já
ter reconhecido que o crescimento da rede de gás natural no território continental tem
vindo a contribuir para a redução do consumo de GPL em garrafa.
Não se concorda com as recorrentes, pois o facto da Galp Energia aplicar o mesmo
preço em todo o território tem um primeiro significado lógico, designadamente que não
sofre pressão concorrencial efetiva e imediata nas zonas em que o GPL em garrafa
coexiste com o gás natural. Esta asserção só não seria válida se se pudesse concluir que,
na verdade, a Galp Energia faz refletir em todo o território as diminuições de preço
provocadas pela pressão exercida pelo gás natural nas zonas em que as duas fontes de
energia coexistem. Sucede que, pese embora a Petrogal sustente que não pretende
penalizar as zonas interiores do território, a referida possibilidade seria pouco racional do
ponto de vista económico. Para além disso, ficou demonstrado que nos últimos trimestres
de 2007, 2009 e 2010, os preços do gás butano e do gás propano em garrafa subiram
signiflcaüvamente, enquanto o preço do gás natural se manteve estável ou até baixou. O
mesmo sucedeu em meados de 2011 quando o preço do gás natural subiu cerca de 15%,
tendo o preço do gás butano e do gás propano em garrafa penuanecido inalterado. Isto
indica que, tal como sustenta a AdC, não se tem verificado uma correlação entre os preços
do gás natural e do GPL em garrafa. Por conseguinte, o facto da Galp Energia praticar
em todo o território não significa que faça refletir no preço do GPL em
garrafa, aplicado em todo o território, a pressão concorrencial provocada pelo gás natural
nas zonas em que coexistem as duas fontes de energia. Tal flicto tem, na verdade, uma
leitura distinta, significando, em sentido contrário, que o gás natural não exerce uma
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pressão concorrencial efetiva e imediata na oferta do GPL em garrafa, pois o preço é igual
em todo o território.
Por conseguinte, não se pode considerar que exista uma pressão efetiva e imediata
do gás natural na oferta do GPL em garrafa.
Do lado da oferta, não há razões para discordar da AdC no sentido de que a
produção, armazenamento e transporte do gás natural e do GPL em garrafa são distinto.t
o que aponta para a existência de mercados separados.
A AdC analisou ainda a substituibilidade entre o gás e a eletricidade, entre GPL
energia e GPL auto, GPL a garrafa e GPL a granel, não havendo razões para discordar da
sua análise.
Assim, no que respeita á substituibilidade entre o gás e a eletricidade, o mesmo, ao
nível da procura, é limitado e circunscreve-se a pequenas utilizações fr.g. aquecedor.
esquentador, fogão,), estando estas alternativas apenas disponíveis para novos
utilizadores, urna vez que os consumidores existentes eqfrentam custos de mudança
sigujficativos associados caiu a conversão ou substituição dos equvamentos.

É certo que

ficou demonstrada a existência de fogões mistos. Contudo, entende-se que não era
necessário empreender uma análise mais profunda para se concluir que este facto não é
suficiente para afastar a conclusão referida, porquanto a principal utilização do gás é,
conforme referido, ao nível do aquecimento de águas.
Do lado da oferta, verifica-se também que a produção, armazenamento e
transporte da eletricidade e do GPL em garrafa são distintos, o que aponta para a
existéncia de mercados separados. A substituibilidade do lado da ofefla parece limitada
pelos custos ou riscos associados à conversão dos ativos existentes e à realização de
investimentos específicos.
Quanto ao GPL energia e GPL auto, o segundo é utilizado como combustível
automóvel enquanto que o primeiro é utilizado como fonte de energia para fins
domésticos e empresariais. As características e as finalidades do GPL e do GPL Auto
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também são distintas e os modos de distribuição não são intersubstituíveis. Por
conseguinte, o GPL Auto e o GPL não são, desse modo, considerados substituíveis do
lado da procura.
No que respeita ao GPL em garrafa e ao GPL a granel, existem, conforme salienta
a AdC, barreiras à mudança do primeiro para o segundo, porquanto é necessária a
instalação de um depósito. Desta forma, a vantagem de preço apenas se revela
compensadora para volumes de consumo elevados. Para clientes domésticos, com
volumes de consumo reduzidos, o GPL a granel não parece ser uma alternativa viável do
ponto de vista económico, enquanto para consumidores industriais ou domésticos com
grandes consumos existe uma clara preferência pelo GPL a granel Por outro lado,
ver(ficam-se derenças de preços signfficativas e duradouras entre o GPL em garrafa e o
GPL a graneL Por conseguinte, no plano da procura, não se pode considerar que façam
parte do mesmo mercado relevante.
Não há qualquer ftmdamento minimamente razoável para se incluir na análise
outras fontes de energia e bem assim para se entender que as asserções precedentes não
sejam aplicáveis também às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.
No que respeita ao mercado geográfico, entendeu a AdC que as especfflcações
técnicas do GPL são dj[erenciadas entre Portugal e Espanha. O GPL armazenado em
Espanha, de acordo com a norma espanhola, não satisfazem as condições para a sua
comercialização em Portugal Por outro lado, os custos de transporte de GPL fornecido a
partir de estruturas de armazenamento em Espanha não são negligenciáveis. O regime de
preços em Portugal Continental distingue-se do regime de preços em Espanha, 1%.,
regulado em Espanha vs, não regulado em Portugal Existe uma diferença de preços
signcativa entre o GPL em garrafa comercializado em Portugal e em Espanha. Em
2013, os preços em Portugal do GPL em garrafaforam entre 40 a 50% mais elevados que
os preços regulados praticados em Espanha. Finalmente, os produtores de GPL em
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garrafa que operam em Portugal desenvolveram uma rede de distribuidores e de pontos
de venda no território nacional.
As recorrentes não contestam as diferenças assinaladas. Simplesmente, alegam que
a AdC não analisou os flitores elencados, salientado que teria sido útil saber em que
medida os ditos “assinaláveis custos de transporte” não passarão a ser menos assinaláveis
em face das diferenças de preço entre Portugal e Espanha. Não se concorda, pois a mera
enunciação dos fatores referidos é demonstrativa da inexistência de condições
concorrenciais szçficientemente homogéneas. Acresce que custos de transporte são apenas
um dos elementos diferenciadores, verificando-se que os demais sempre seriam bastantes
para se concluir pela não verificação do assinalado requisito.
Mais alegam as recorrentes que a AdC não efetuou qualquer referência ao volume
de fluxos transfronteiriços entre Portugal e Espanha de forma a permitir tinta melhor
ideia da integração real ou potencial dos dois territórios. Tendo em conta
supra

referidas,

no sentido

as

diferenças

de que as especificações técnicas do GPL são dftreneiadas

entre Portugal e Espanha e que o GPL annazenado em Espanha, de acordo com a norma
espanhola, não satisfazem as condições para a sua comercialização em Portugal,
considera-se que esta análise não era necessária.
Sustentam ainda as visadas o seguinte: “a respeito da delimitação do mercado
geográfico, gostariam as empresas visadas de observar ser difidil compreender que as
razões identificadas pela AdC para afastar a substituibilidade entre o GPL em garrafa e o
gás natural (a cobertura da rede de gás natural apenas em determinadas regiões
geográficas,) não tenha convocado a questão de saber em que medida as condições da
concorrência no território nacional continental são efetivamente homogéneas ou se, pelo
contrário, poderemos estar perante mercados geograjicos distintos dentro do território

nacional”. Sucede que esta questão esgotou-se na delimitação do mercado quanto ao
produto, pois tendo-se concluído que o mesmo apenas inclui o GPL em garrafa há que
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analisar apenas as condições concorrenciais relativas à oferta deste produto num
determinado espaço geográfico.

Não há, por conseguinte, razões para discordar da análise efetuada pela AdC
quanto ao mercado geográfico, sendo que em relação às Regiões Autónomas da Madeira e
dos Açores as próprias recorrentes concordam com a delimitação efetuada (cfr. ponto 199
da defesa à NI). Assim, nesta matéria, verifica-se que os preços do GPL em Portugal
Continental e na Região Autónoma da Madeira não são regulados (estando sujeito, como
se referiu supra, a um regime de preços livres, vigiados em determinados formatos). Na
Região Autónoma dos Açores os preços do GPL são sujeitos a limites m&rimos. Por outro
lado, em Portugal Continental a distribuição do GPL em garrafa é normalmente efetuada
num raio de 200 a 300 km do centro de armazenamento ou enchimento. Contudo, como os
raios de distribuição do GPL se sobrepõem, este mercado terá dimensão nacional [leiase, continental] e não regional No que se refere às Regiões Autónomas dos Açores e da
Madeira, de acordo com a prática decisória da Autoridade, o raio de distribuição de GPL
deverá ser limitado a cada uma das ilhas, em virtude da distância entre elas.
Alegaram ainda as recorrentes, em termos genéricos, que: (i) a AdC absteve-se de
analisar qualquer correlação entre as variações dos preços das dj[erentes fontes de
energia que identjflcou como ponto de partida (cfr. pontos 142 e 143 da defesa à NI); (ii)

que a AdC jhndamenta as suas conclusões essenciahnente em precedentes decisórios
nacionais e da União Europeia, tendo-se dispensado de desenvolver uma verdadeira
análise de substituibilidade, assente em dados de mercado atuais (mas considerando
também a sua perspetiva histórica), entre o GPL engarrqfado e fontes de energia
alternativa, tendo sido apenas utilizadas de umaforma avulsa, informações constantes de
publicações já com alguma antiguidade histórica (2010), as quais, seguindo o racional
incorreto da caracterização do mercado (apenas a oferta), mantiveram a posição inicial
da AdC inalterada, ignorando o essencial dos pontos que as empresas visadas suscitaram
na sua DE; (iii) a Galp Energia tinha a expectativa de que a AdC levasse a cabo um
191

Tribunal da Concorrência, Regulaçilo e Supenisão
i” ,iiiii,
idii,_,LiI’’ktai C
:4

[IIrz

‘4HJ’i3s

IL\ ‘4flt)ï’O\I ii i,iiu

‘—

Proc N°102/15 9YUSTR
VERSÃO CONFIDENCIAL

sei da

ieuo estudo de mci t tido, saiu itando elementos aos opei tido; c 5

e t

hentes que nele

5/ão ato os e desens ali endo tainhén, ititia tuiálise qiumíitatis a dos dados obtidas sendo
que a 1 dC pouc o mal s fez tio que mci is tia,’ a pm atic a dcci sotia em (li/e / tinha as sente a
mmli se ton stantc’ da \ J, e sim au nifo, inaç õcs tios
Geologia

(‘

is

eh si/es da Dii cc ao— (rei til de Enei gm e

DGEG ) e da Enuthtde Reguladom a dos Seis tos Eueigéticos (‘‘LRSE ), O’)

L’mboi a / e/li a tanibéni no Reitmtoi to ler titio ainda em cmi sideraç ão as det luraç úes das
testemunhas uidicadas pelas empm esas

i

Mudas, estas parecem

também

eu; m elti ão a

este pauto teu sido es sent taimnente mgnom tidas
—

O que importa ieferir quanto aos pontos assinalados, e que não ha nenhuma
imposição legal quanto ao tipo de elementos que podem sei utilizados para efeitos de
determinação do mercado relevante, considerando—se que os fatores disponíveis, nos
termos analisados, são suficientes paia, sem uma análise mais aprofundada, se extraírem
conclusões sustentadas
No que respeita especi ficamente ao facto de alguns elementos não sei em
sulicientemente atuais, não ha que empreender anúlise desnecessanus quanto não há a
minima

C\

idência de que os fatoies se tenham alterado, como sucede no caso

Não e\isundo. assim, fatores minimamente consistentes quanto a ocorrência dc
ariacões signiuicatixas das condições concorrenciais desde o inicio da pratica da iníracão.
entende-se também que se dee fhzei coincidir o mercado temporal com o penedo
conespondente a conduta imputada
Período este que importa fl\ar. ;erificando-se a eistdncia dc Litigio sobre esta
matéria em relação a conduta imputada a Petrogal
L\ssim. constata-se que a Ad( fixou o inicio da conduta, quanto a Petrogal. cm
01 01 2000, por conesponder a entrada em igor do Regulamento n
Discordam as visadas, alegando que o artigo 12

31 de dezenibu o de 2000, o artigo 8?

“

°

°

2790 1999

deste diploma estipula que, ate

(agora 101 ‘9 não çem um aplicável aos at ardo

ce?eb, udos tmtes de 1 de janeu o de 2000 e tjite embou a não satis/izes sem as condm ões do
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Regulamento, satisfaziam as condições dos Regulamentos então revogados, em
particular, no que aqui releva, o Regulamento (CE) N.° 1984/83. Acrescentam que mais
de 80% dos acordos é anterior a 1 de janeiro de 2000, altura em que, pela própria
admissão da AdC na DL não era clara a ilicitude das restrições territoriais, sendo o
Regulamento (CE) n°1984/83 aliás totalmente omisso a tal respeito. Consequentemente,
consideram que não pode deixar de concluir-se que os acordos preenchiam as condições
de isenção do Regulamento (CE) n.° 1984/83, mais que não seja porque este ignorava a
ilicitude das restrições territoriais, devendo portanto a infração apenas considerar-se
iniciada em 1 dejaneiro de 2001.
Discorda-se desta alegação, tratando-se de uma questão meramente artificial, pois a
prática imputada às recorrentes já em proibida antes da entrada em vigor do referido
Regulamento e, quanto à natureza dúbia da sua ilicitude, trata-se de uma questão de facto,
sendo que, neste âmbito, se apurou que, desde, pelo menos, 01 de janeiro de 2000, a
Petrogat em capaz de ter alterado os contratos em vigor.
Aqui chegados, as quotas de mercado das visadas, que ficaram demonstradas
durante uma parcela significativa do período correspondente á conduta imputada, e
mesmo desconsiderando uma parte dos territórios das Regiões Autónomas da Madeira e
dos Açores, permitem concluir, com segurança, não estarmos perante uma prática
restritiva da concorrência insignificante.
*

Suscetibilidade de afetação do comércio entre os Estados-membros:
Conforme referido, a aplicação do disposto no art. 101’?!, do TFUE, depende da
verificação do aludido pressuposto, cujo preenchimento, no caso concreto, é igualmente
contestado pelas recorrentes.
Assim, alegam as visadas que a AdC não logrou fazer prova dos três elementos
fundamentais do requisito que determina a aplicação do direito da União Europeia, que
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são (i) ( caiu eito de comércio entre Estados A/Íemhros,

(ii) a noo

de suscetibilidade de

a/etaç ão cio coméi cio enfie os Estados Memnbi os, e (ia) o conceito de cai der 5(117511 ei

Quanto ao conceito de comércio entre Estados Membros sustentam que a
suscetibilidade de a abrangéncia de

um

acoido aplicado à totalidade do temtóuo de um

Estado Membro contnbuii para a compartimentação dos mercados e de afetar as trocas
intiacomunitárias constitui, para a jurisprudência comunitária, apenas uma “presunção de
que o c oméi cio enti e EstadosAíendn os

/4

afetado”8’ e que a referida pi esunção poderá

“sei duhda se ci análise das carac tei Isticas cio acanto e do contexto econonuco em que

ele se uisei e demonsti a[ssej o contiám

Sustentam ser este também o entendimento da

Comissão5’
No caso concreto, consideram as iecorientes que essa presunção se dcxc ter por
aflistada uma xez que existe um acordo, posterior a redação dos contratos, mas
estabilizado plenamente a 1 de janeno de 2000, no sentido de as vendas passras serem
permitidas Mais aciescentam que a afirmação pela AdC de que “não ohvtante a
bcu reu as ao c oinéi cio de natureza / egulanzentai e logis tu a, o GPL eni gai i alci

e imz

produto sujeito a ti ocas comei ciais enti e Estados Membros” não tem qualquer suporte em

elementos faetuais de proxa. Recordam ainda que a AclC elencou as diferentes
espec i/ic ações

téc mc as cio

GPL comerc uihzado em Portugal e em Espanha o que leva a

que o GPL armazenado enz Espanha pai a distribiução em ter, itom zo imc ional se,ci
aimnazenado sepaiadamente, (a) os ‘assmaiáveis “custos de tmanspom’te, (tu) os chfem entes
i

egimes de preços, em Portugal e em Espanha, e (mv) a cii cunstâncuz (te

05

preços cio GPL

em gaita/a enz Por ugcd serem 40% a 50% mais cai os cio que os pi aços m eguiacios em

Espanha Mais relembram, quanto às importações exportações que a AdC, a pioposito do
Acordaos do i bunai de ustça de 17 de Ouwbi o de 1972 Verecnigmq voo Gemeothondcloren/coin:ssoo C 8/72
para 29, e Penou e o/Comissão, c 42/84 para 22
Processos apensos i’259/02 a T’261/02 e I’271/02 paragiafo 181
Processos IV/34 010 Ncdcriondsc Verenigmg vou Banheo iV/33 793 Ncdertunds Postordcrbond iV/3 234
Vercnigde
Nederiondse
llttyevershcdnjveo
e
iV/ 1 888
Nede; iundse
Orqaoisot;e
vou
7 ijdschnJteo
UitgeverNcdcrionrRe Oinstdhjkc 1/adio Verenigmq de 809 1999 paragi afo 61
Cf Paragi afo 77 das Onentações sobre a afetaçao do comei cio entre Lstados Membros
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mercado relevante, refere que o “nível de importações de GPL em ganvfii proveniente de

outros Estados Membros, designadaniente de Espanha” já e?

li,nitad[o]

sobretudo por barreiras regulamentares e pelos custos de transporte”, em virtude,
nomeadamente, de especificações técnicas diferentes, de custos de transporte elevados e
de uni regime de preços vigiados em Portugal, inexistente noutros países.

Mais sustentam as visadas que a AdC não fêz prova suficiente da suscetibilidade
de os acordos em causa aumentarem o nível de preços do GPL neni da alegada redução
do nível de consumo de GPL em garrafli em Portugal. Trata—se, na opinião das empresas
visadas, de declarações teóricas apenas.
Recordam. novamente, que existe unia diferença de preços significativa entre o
GPL em garrafa comercializado cm Portugal e Espanha e as diferentes especificações
técnicas entre o GPL engarafado em Portugal e em Espanha, que constituem um
obstáculo adicional ao comércio entre os dois países.
Quanto ao fiteto da conduta das visadas poder afetar a entrada de novos
concorrentes, consideram as visadas que esta afinnaçào é contrariada pela entrada no
mercado de pIa verv como a Tutigós, a Prio e a Digal, bem como a compra das operações

da Ks’so pela OZ Energia e da BP pela Rubis, que demonstram que os contratos das

empresas visadas não tiveram nem têm como vocação encerrar o mercado nacional da
comercialização de GPL em garra!hs, nem tão pouco dificultar o seu acesso.
No que respeita á noção de suscetibilidade de afetação do comércio entre os
Estados Membros, defendem as recorrentes que a AdC apenas teve em conta um dos
fatores a considerar, designadamente o contexto, relembrando que, nos termos de
jurisprudência constante dos tribunais da União Europeia, “a afêtação das trocas
intercomunitárias resulta,
isoladcnnente,

não

em geral, da reunião de diversos flutores que, tomados

são necessariamente detenninantes”°,

Mais sustentam não ter ficado

provado que os acordos de distribuição em causa agravam as barreiras ao comércio do
‘‘

Acórdüo do Tribunal de Justiça, deiS de dezembro de 1994, no Processo C25O/92 DLG, para. 54.
-
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GPL em garrafa entre Estados Membros, salientando que os distribuidores de primeira
linha das empresas visadas não se encontram limitados na realização de vendas passivas

para fora do território contratual, nomeadamente para outros Estados Membros.
Alegam ainda que os contratos de fornecimento de GPL em garrafa não são, pela
sua própria natureza, suscetíveis de afetar o comércio entre Estados Membros: çl,) a
cláusula que proibe vendasfora do território proibe apenas vendas ativas, encontrando
sejustjflcada; «s2 pelo que não são suscetíveis de djflcultar a penetração das empresas de
outros Estados Membros tio mercado nacional; e (iii) existem diversos fatores que
dVerenciam o mercado nacional do mercado espanhoL Concluem, assim, que era
necessária, conforme indica a Comissão nas Orientações sobre a afetação do comércio

entre Estados Membros, “sima análise usais aprofundada neste contexto”, análise que a
Galp Energia entende não ter sido feita pela AdC na Dl.
Salientam ainda que as Orientações da Comissão referem também que o “direito
comunitário será, naturalmente, aplicável se, devido ao acordo ou prática abusiva, o
comércio entre os Estados-Membrosfor susceptível de evoluir deforma dfferente daquela
que seria a sua evolução provável na ausência do acordo ou da prática”90. Ora, entende a
Galp Energia que a AdC não provou que, devido aos contratos de fornecimento de GPL
em garrafa (com a alegada cláusula restritiva da concorrência), o comércio entre os
Estados-Membros tenha sido suscetível de evoluir de forma diferente daquela que seria a
sua evolução provável na ausência do acordo ou da prática.
Quanto ao caráter sensível, alegam que conforme refere expressamente a Comissão
nas Orientações sobre a afetação do comércio entre Estados Membros, no “caso de
acordos ou práticas abusivas que abrangem o território de uni único Estado-Membro,
pode ser necessário proceder a uma avaliação mais aprofluidada da possibilidade de
esses acordos ou práticas abusivas afetarem o comércio entre os Estados Membros)l

‘°Parágnfo 34.
Cfr. Parágrafo 77 das Orlentações sobre a afetação do comércio entre Estados Membros.

196

e
:ó.

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1” Juízo
PrDo Municípk,, 00 ExEscob PníUca dc Cava7aria 2005345 Santarém
TelcO 243090300 Fax: 233090329 MaN: wíbunaI.c.sapcvisaoZutribunaís.org.pt

ProcN° 102/15.9YUSTR
VERSÃO CONADENCIAL

tendo-se, nomeadamente. em consideração a vocação dos acordos em causa para encerrar
o mercado nacional. Entendem as empresas visadas que a AdC não demonstrou na Dl que
com os contratos de distribuição de GPL em garrafa houve uma alteração sensível da
estrutura do comércio entre os Estados Membros, nem tão pouco tenha ficado evidenciada
a vocação dos referidos contratos para encerrar o mercado nacional, assim como para
dificultar a penetração das empresas de outros Estados Membros no mercado nacional em
causa, relembrando a entrada de novos pia ver no mercado.
Por último, põem em evidência que embora uma quota de mercado de

%

ultrapasse o limiar dos 5% de quota de mercado, que refere a Comissão na sua
Comunicação, a suscetibilidade de um acordo com uma quota de mercado inferior a 10%
é muito mais limitada do que um acordo, como entende a AdC, em que as partes do
mesmo têm quotas de mercado de “pelo menos,

%”. Tal facto não foi tido em conta

pela AdC.
Á AdC, nas suas contra-alegações reitera os fundamentos da decisão impugnada.
Vejamos.

É

jurisprudência assente que para um acordo entre empresas ser suscetível

de afetar o comércio entre os Estados—Membros, deve ser possível prever com uni grau

suficiente de probabilidade, com base niun conjunto de elementos objetivos de direito ou
deflicto, que tem influência direta ou indireta, ejétiva ou potencial, nos/luxos comerciais
entre Estados—Membros de modo a poder prejudicar a realização dos objetivos de um
mercado único entre Estados—Membros32. Mais se salienta que é além disso, necessário
que esta influência não seja insignificante93 e que a influência que um acordo pode
exercer sobre o comércio entre Estados—Membros aprecia—se tendo nomeadamente em
consideração a posição e a importância das quotas no mercado tios produtos em causa94.

Acórdão do TJ AEPI C. Comissão proc. 0425/07 P,
Acórdão javico, cjtado, § 16,
Acórdão javico, citado, § 17,

§ 51,
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A jurisprudência comunitária tem também entendido, desde o acórdão Remia e o.
c. Comissão, proc. 42/84, que um acordo que se estende a todo o território de uns Estado-

Membro tem, pela sua própria natureza, por efeito consolidar barreiras de carácter
nacional, entravando assim a interpenetração económica pretendida pelo Tratado.
Partindo destes e de outros princípios afirmados pela jurisprudência comunitária, a
Comissão Europeia emitiu as Orientações da Comissão sobre o conceito de afectação do
comércio entre os Estados-Membros previsto nos artigos 81.0 e 82.0 do Tratado,
publicadas no JO 2004/C 101/07. Não são vinculativas, é certo, mas desenvolvem de
forma bastante aproffindada a matéria.
Resulta, assim, das referidas Orientações e tal como sustentam as recorrentes, que
o conceito de suscetibilidade dc afetação do comércio entre os Estados Membros
desdobra-se em três segmentos: (i) o conceito de «comércio entre os Estados Membros»;
(ii) a noção de «suscetível de afetar»; (iii) e o conceito de «carácter sensível)>.
Quanto ao conceito de “comércio entre os Estados Membros” importa reter as

seguintes asserções: é um conceito amplo que cobre toda a atividade económica
transfronteiriça e que também abrange situações em que os acordos ou práticas afetam a
estrutura concorrencial do mercado; implica que deve haver um impacto nas atividades
económicas transfronteiriças que envolva, no mínimo, dois Estados Membros, não sendo,

contudo, necessário que o acordo ou prática afete o comércio entre um Estado Membro e a
totalidade de outro Estado Membro e pode envolver apenas parte de um Estado Membro;
a aplicação do critério de afetação do comércio é independente da definição dos mercados
geográficos relevantes, pois o comércio entre os Estados Membros pode ser igualmente
afetado em casos em que o mercado relevante é nacional ou subnacional
Orientações

—

cfr.

§ 19 a 22.

Quanto à noção de suscetível de afetar, os princípios fUndamentais são os
seguintes: a avaliação baseia-se em fatores objetivos; não é necessário que o acordo ou a
prática tenha ou tenha tido efetivamente um efeito no comércio entre os Estados
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Membros, bastando que o acordo ou prática seja «suscetível» de ter esse efeito; não há
qualquer obrigação ou necessidade de calcular o volume efetivo de comércio entre os
Estados Membros afetados pelo acordo ou prática; a avaliação à luz do critério de
afetação do comércio depende de uma série de fatores que, considerados
individualmente, podem não ser decisivos, sendo que estes fatores incluem a natureza
do acordo ou da prática, a natureza dos produtos objeto do acordo ou prática, a posição
e importância das empresas em causa e o contexto jurídico e factual em que se
inscreve o acordo ou a prática; deve existir uma influência na «estrutura do comércio
entre os Estados-Membros», ou seja, deve-se poder concluir que, devido ao acordo ou
prática abusiva, o comércio entre os Estados Membros for suscetível de evoluir de
forma diferente daquela que seria a sua evolução provável na ausência do acordo ou da
prática; a influência dos acordos e práticas na estrutura do comércio entre os Estados
Membros pode ser «direta ou indireta, efetiva ou potencial»

-

cfr.

§ 23 a 43 das

Orientações.
Quanto ao conceito de «carácter sensível», o princípio prevalecente é o que não se
inscrevem no âmbito de aplicação do aa. 1010, do TFUE, os acordos e práticas que,
devido à fraca posição das empresas envolvidas no mercado dos produtos em causa,
afetam o mercado de forma não significativa e que o carácter sensível pode ser apreciado,
nomeadamente, por referência à posição e à importância das empresas envolvidas no
mercado dos produtos em causa cfr. § 44, das Orientações.
—

Partindo deste princípio, a Comissão fixou uma presunção negativa elidivel, que
conduz à ausência de um efeito sensível no comércio entre os Estados-Membros (regra
NASC), aferida em ffinção de quotas de mercado e volumes de negócios nos termos
consignados no

* 52. Por outro lado, estipulou uma presunção positiva elidivel no caso de

um acordo ser suscetível, pela sua própria natureza, de afetar o comércio entre os
Estados Membros, por exemplo porque diz respeito a importações e exportações ou
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porque abrange diversos Estados Membros, em ftanção também do volume de negócios
e das quotas de mercado

—

cfr. § 53.

Mais consignou que no caso de redes de acordos concluidos pelo mesmo
fornecedor com diferentes distribuidores, são tidas em conta as vendas realizadas por
toda a rede e para efeitos da aplicação da regra NASC, os contratos que fazem parte da
mesma operação global constituem um único acordo. As empresas não podem, pan
beneficiar destes limiares, segmentar um acordo que, numa perspetiva económica,
constitua um todo

-

§ 56 e 57.

Nos parágrafos 86 a 92, a Comissão fornece exemplos de acordos verticais
suscetíveis de afetar o comércio entre os Estados Membros.
Considerando estes parâmetros gerais, entende-se,

iii

casu, que não se verifica o

pressuposto em análise e bem assim que a presunção de afetação do comércio entre os
Estados Membros decorrente do facto da conduta abranger todo o território (que
apenas seria aplicável á Petrogal, tendo por referência o território continental), não é
sustentável, face à constatação de que as hipóteses de afetação que concretamente se
podem conceber não terem viabilidade suficiente.
Assim, não se concorda com a AdC no sentido de existir uma probabilidade
suficiente dos acordos em causa, ao proibirem a realização de vencias passivas em
Portugal C’ontinental fora do território, serem suscetíveis de impedir o fornecimento
de GPL em garrafa a clientes localizados noutros Estados-membros, designadamente
em Espanha, que tenham realizado pedidos espontâneos aos distribuidores de GPL em
garrafa das visada. Considera-se que esta hipótese é de afastar dadas as diferenças de
preços significativas que a AdC apurou.
Também não se concorda com a AdC no sentido de que qualquer novo entrante

que pretenda estabelecer-se em Portugal como concorrente na distribuição de GPL
em garrafa pode claramente atrasar ou não realizar a sua entrada no mercado em
função da repartição de mercado existente por força dos contratos em causa.
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Considera-se esta hipótese não pode ser afirmada com probabilidade suficiente devido
ao facto, salientado pelas recorrentes, de terem entrado no mercado novos
concorrentes, quando já vigoravam as cláusulas de limitação das vendas passivas fora
do território.
Igualmente não se acolhe o argumento de que os acordos em causa ao dividirem
art{flcialmente os mercados em áreas geográficas, são suscetíveis de aumentar o nível
de preços do GPL em garrafa nessas regiôes, deste modo afetando o nível de
importações de GPL em garrafa proveniente de outros Estados-membros,
designadamente de Espanha. Não há qualquer evidência, nos autos, de importações de
GPL em garrafa de Espanha. Acresce que esta hipótese, dadas as diferenças de
especificações técnicas existentes nos mercados português e espanhol relacionadas
com o produto em questão e os assinaláveis “custos de transporte”, salientados pela
AdC, não pode ser afirmada com um grau de probabilidade suficiente.
Mais sustenta a AdC que, os acordos em causa, ao dividirem artjftcialmente o
mercado em áreas geográficas, são suscetíveis de aumentar o nível de preços do GPL
em garrafa, assim reduzindo o nível de consumo deste produto em Portugal e
limitando, de forma indireta, os fluxos transfronteiriços do GPL em grosso. Ficou
efetivamente provado que 2/3 do GPL disponível para consumo é importado,
normalmente por grosso, e que em 2011, perto de 70% das importações portuguesas de
GPL foram provenientes do Reino Unido, Noruega e Nigéria.
Contudo, esta hipótese também não sustenta um juízo de probabilidade
suficiente de afetação porque, mesmo que se aceitem como razoáveis e possíveis e não
hipotéticas ou especulativas as premissas de facto nas quais se sustenta (aumento do
nível de preços do GPL em garrafa provocado pelos acordos em causa, redução do
nível de consumo deste produto em Portugal devido a esse aumento e consequente
diminuição das importações do GPL em grosso) já não se pode concluir, com base
num juízo de probabilidade suficiente, pela afetação da estrutura do comércio entre os
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Estados Membros, Isto porque o GPL não é importado apenas do Reino Unido e da
Noruega (país com o qual a União Europeia tem um acordo de comércio livre) e, sem
indicadores adicionais, não se pode concluir, com um juízo de probabilidade
suficiente, que seriam os fluxos transfronteiriços com aqueles países que seriam
afetados. Nesta medida, esta possibilidade não ultrapassa, face aos dados apurados, a
fronteira da hipótese e da especulação.
Conclui-se, assim, pela não verificação deste requisito e consequentemente pela
não aplicação do art. 10 10/1, do TFUE.
*

Imputação dos,factos às recorrentes enquanto pessoas coletivas:

Estão verificados todos os elementos objetivos previstos no art. 9°/l, da LdC.
No que respeita à imputação dos factos às recorrentes, enquanto pessoas
coletivas, e tal como já referido estão em causa cláusulas inseridas em contratos que
vinculam as próprias recorrentes e que foram apresentados pelas mesmas, pelo que a
própria configuração da infração torna isenta de qualquer dúvida a afirmação, em
concreto, dos fatores de conexão previstos no art. 73°/2, da LdC, sem necessidade de
identificação das pessoas singulares intervenientes, conforme já referido.
Com efeito, quer tenham sido os próprios administradores das visadas a assinar
os contratos, quer tenham sido outras pessoas, as recorrentes aceitam a sua
participação enquanto sujeito negocial, o que pressupõe um vínculo que estava
necessariamente compreendido na esfera de atuação e bem assim de vigilância e
controlo dos seus administradores.

É também a configuração da infração que toma indubitável uma atuação em
nome e no interesse das visadas. Com efeito, as cláusulas sancionadas estavam
inseridas em contratos celebrados em seu nome e que regulavam as suas relações com
os distribuidores, pelo que necessariamente conectadas com a organização,
funcionamento e realização dos fins das visadas,
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Consequentemente, quando no plano dos factos se imputam os mesmos às
recorrentes, tendo por referência cláusulas contratuais, é com incontornável clareza que se
percebe que subjacente a essa imputação está a imputação dos mesmos, sempre e em
último caso, aos seus administradores.
Mais ficou demonstrado que conduta se deveu a uma atuação negligente, que é
punida nos termos do art. 68°/3, da LdC, ainda que com negligência inconsciente
pontos 188) e 189) os fhctos provados e art. 15°/a) b), do Código Penal,

ex vi

-

cfr,

art. 32°,

do RGCO.
Conclui-se, assim, que as visadas praticaram uma contraordenação prevista e
punida pelo art, 6871, ai a), da LdC.

Da

prescrição cio procedimento contraordenacionai quanto aos contratos

de

distribuição celebrados entre 1966 e 31 de julho de 2007:
Invocam as recorrentes a prescrição do procedimento contraordenacionai pelo
menos relativamente a

contratos de distribuição considerados pela AdC,

dos

celebrados em data anterior a 27 de julho de 2007, considerando o prazo máximo de
prescrição de sete anos e meio e a qualificação da conduta como permanente, de acordo
com os fundamentos já exarados e analisados.
Subsidiariamente, sustentam as recorrentes que
9.” e 74.” da Lei n.

“

as narinas constantes dos artigos

19/20/2 e/ou dos artigos 4.” e 48.

interpretação segundo ci qual

zii;i

°

da Lei n.

acordo entre empresas, restritivo

da

°

1 £42003, na

concorrência por

objeto e ao qual a AdC não imputou qualquer «frito restritivo da concorrência, não
constitui uma infração de mera atividade que se consuma no momento da celebração cio
próprio acordo, a partir do qual se inicia a suspensão cio correspondente procedimento
contraordenacional, seriam sempre materialmente inconstitucionatv, por violação dos
artigos 2.

18.

n. v 1 e 2 e 29.

n.° / da CRP, o que se argui para os devidos «fritos,

203

flN
-x

Tribunal da Coucorrncia, Reguiaçïio e Supenisão
1 ,IUÍI{)
i

\I..,ç_po

LIiI’II

1 .‘t)))2O\I,ii H’

1

(1)4Ç

k.fl

icipri

Proc N 102 15 9YUSTR
VERSÃO CONFIDENCIAL

A

decisão da questão suscitada esta dependente. no essencial, da qualificação da

infiação imputada como instantânea ou permanente. urna ez que sela este o elemento a
ditar, a luz

RGCO.

do

disposto tio art

o inicio

do

piazo

de

119° 1

e

2.

aI a). do

Cédigo Penal (CP). n

ir art

32”. do

prescrição

Delimitados os termos da disputa. ja se concluiu que estamos perante uma inflação
pei manente Mais resulta dos factos pio ados e nos termos já analisados que a conduta se
mantee. pelo menos, ate setembro de 2015. pelo que e evidente que o piazo de prescneào
de cinco anos pi evisto no art 48°’l. ai b). da Lei n° IS ‘2003, de II 06, e no ai t 74’ 1, ai
b), da LdC (atual) ainda não deconeu
O entendimento exaiado não ofende nem o principio do Estado de Diieito
Demociátieo, pies isto no art

2°, da CRP. nem o pi incípio da proporcionalidade,

consagrado no ait 18°, da CRP, nem o pi incipio da legalidade estipulado no att 29°, 1, da
CRP
Com efeito, não resulta de nenhum dos pi incipios indicados qualquei orientação
especifica quei quanto a qualificação das initacões como instantâneas ou permanentes,
quei quanto ao início de prazo de prescrição .o que acresce que a inteipretação adotada e
necessSna. adequada e proporcional para cumpiir as finalidades subjacentes a intenenção
puniti a enquanto o efeito anttjuridieo se iianti’.er
Poi conseguinte, não se enfiea a prescução do procedimento contraordenaeional

Sanções

A contraordenação praticada pela jecorrente e punida com coima
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A coima

ftmciona corno urna “mera

«admonição», corno mandato ou especial

advertência conducente à observância de certas proibições ou imposições legislativas”95.
Por conseguinte, devem ser estranhas à aplicação e determinação da medida da coima
exigências de “retribuição ou expiação de unia culpa ética”96, bem como de
ressocialização do agente97, pelo que esta sanção “desempenha uma função geral negativa
e de prevenção especial negativa”98.
Estes fins devem ser alcançados em função, nomeadamente, dos critérios
enunciados no art. 69°/l, da LdC, e que são os seguintes: a gravidade da infração para a
afetação de uma concorrência efetiva no mercado nacional; a natureza e a dimensão do
mercado afetado pela infração; a duração da infração; o grau de participação do visado
pelo processo na infração; as vantagens de que haja beneficiado o visado pelo processo
em consequência da infração, quando as mesmas sejam identificadas; o comportamento
do visado pelo processo na eliminação das práticas restritivas e na reparação dos prejuízos
causados à concorrência; a situação económica do visado pelo processo; os antecedentes
contraordenacionais do visado pelo processo por infração às regras da concorrência; a
colaboração prestada à Autoridade da Concorrência até ao termo do procedimento.
São ainda de considerar todas as circunstâncias que, não fazendo parte do tipo,
deponham a favor ou contra a arguida, nos termos previstos no au. 7l°/2, do CP, ar vi art.
32°. do RGCO.
invocam ainda as visadas as “Linhas de Orientação sobre a Metodologia a Aplicar
na Determinação de Coimas”, de 20 de dezembro de 2012, aprovadas pela AdC, em
particular as asserções aí tecidas a propósito do volume de negócios diretamente
relacionado com a infração.

Figueiredo Dias, O Movimento da Descriminalização e o Ilícito de Mera Ordenação Social, in Direito Penal
Económico e Europeto Textos Doutrinários,vol, 1, Problemas Gerais, Coimbra Editora, 1998, pág. 30.
1/aldeia.
ibidem. No mesmo sentido, vejase Paulo Pintn de Albuquerque. Comentário ao Regime pág. 84.
Paulo Pinto de Alhuquerque, oh. cit., pág. 84.
...,
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O que importa refeiir sobre esta matena é que se consicleia que as referidas Linhas
de Orientação não são vinculativas para o Tribunal, enquadrando-se na categosa da “so/i
law”, que inclui os atos das entidades administrativas sem eficácia injuntiva, através tios

quais as mesmas dão a conhecer aos seus destinatários o entendimento jurídico que está
subjacente

à sua atuação99.

Admite-se, e certo, que tais Orientações sejam vinculativas para a própria AdC, o
que significa que a sua não observância pela Autoridade pode violar os prmcípios da boa
fe e da pioteção da confiança
Sucede que, pese embora não se possa deixar de cxpiessai alguma surpiesa pelo
facto da AdC não ter aplicado a metodologia à qual se vinculou, o ceito e que nem as
reconentes invocam a violação de tais princípios, nem a sua invocação, no caso concieto,
teria qualquer viabilidade Face a unia conduta que tce início em 01 de janeiro de 2000,
datando as Onentaçõcs de 12 de dezembro de 2012
Por conseguinte, o Tribunal não esta obrigado a seguir a metodologia proposta pela
AdC nas iefeiidas Onentaçócs O que não significa que se desconsidere o volume de
negócios diretamente relacionado com a inflação Com efeito, reconhece-se que a
jurisprudência comunitária tem dado televo a este fator, salientando que a parte do
1

oiunze de negóc los obtida com as merc tidoi ias objeto da uifi ação e de uatui era a

/ornecer

zunci justa mdtcação da amplitude de uma infiaçào

flO

mci cado cm causa’°0

Contudo, o mesmo deve ser considerado na determinação das medidas das coimas.
pois para efeitos de determinação da moldura legal abstrata vale o olume de negócios
realizado no ano imediatamente anteitor à decisão final condenatória pela Autoridade da
Concorrência, nos termos previstos no ait 69°2, da LdC, que, flice à ausência de qualquer
cutério especificador se reporta necessariamente ao volume de negocios total
Cír sobre o conceito rrederico de Lacerdl da Costa Pinto e Aiexandre Biandão da Veiga Natureza imites e
Efeitos das Recomendações e Pareceres Genencos da CMVM in Cadernos do Mercado de Vaio, es Mobilianos n° 12
Dez 2001 pag 279 e nota de rodape 12 que cita Canos lei relia de Almeida, Cadernos 7(2000) pag 27
lO Paragrafo W do acordão do Tribunal Geral de 2702 2014 no caso imoiux Corp c Comissão Europeia pi oc 1
91/11
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Alegam as recorrentes que qualquer interpretação do disposto no art° 69.0 da Lei
si.” 19/2012, no sentido de que o limite máximo da medida da coima não se afere com

referência ao volume de negócios relacionado com a infração, mas antes pelo volume de
negócios total, é inconstitucional, por violar designadamente o princípio da legalidade
previsto no an.°29. n.° 1 da CRP para além do disposto no art.°32.’ n.° 10 da CR9, o
que se argui para os devidos efeitos.
Respondendo à questão, cujos termos da exposição são apenas aqueles que se
reproduziram no parágrafo precedente, não se vislumbra, nem as recorrentes o esclarecem,
qualquer razão para se considerar que a interpretação do disposto no art.° 69.° da Lei n.°
19/2012, no sentido de que o limite máximo da medida da coima não se afere com
referência ao volume de negócios relacionado com a infração, mas antes pelo volume de
negócios total, é inconstitucional, por violar o princípio da legalidade previsto no art°
29.°Il da CRP, para além do disposto no ad.° 32.°IlO da CRP.
Alegam ainda as recorrentes que a norma citada potencia que uma visada poderá
ver a sua coima agravada se determinada decisão se mostre mais ou menos demorada,
relativamente a uma outra, ainda que sobre os mesmos factos, o que Jère o princípio da
igualdade, consagrado no art.° 13. ° n.” 1 da CR2. Para além disso, ao fazer com que o
quantum da medida da coima acabe por ficar exclusivamente dependente de
circunstâncias incertas e flauras que não a situação existente à data da prática dos
factos, viola o principio da legalidade, previsto no art.° 29. ‘ mtv. 1 e 3 da CRP, à luz do
qual se estabelece que “ninguém pode sofrer pena ou medida de segurança mais graves
do que as previstas no momento da respetiva conduta”. Mais acrescentam que a
cominação legal em apreço comporta, do ponto de vista do respeito pelos direitos de
defesa, exatamente o mesmo efeito caso a lei nada previsse quanto aos limites mínimos e
máximos da coima aplicável, e depois, em momento imediatamente anterior à decisão,
viesse a entrar em vigor uma nova lei, em que se viesse a determinar, por exemplo, que os
factos seriam puníveis com coima a fixar até aos 6 1.000.000,000,00. Salientam ainda
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que.

Inundo

ao

absurdo o cnterio previsto no ar!. “69.

ii.”2 da Lei

ir

‘19/2012. verifica—

se que, cai situações extremas, o mesmo e suscetível de conduzir a que a dects’ão a adorar
iiào se encontre, na ausência de dados que periltitani apurar o iohune de negócios
realizado

iic

ctercicio iinediataniente anwnor, balizada por nenhiun

mui/e

iiiaviii?o,

podendo dessa forma a caiam colicI’etaIIlel:te aplicável ser fixada num qualquer rabi’ que
a ride entenda ajustado, o que redundaria num exercido de poderes disL’l’iL’iOllái7os,
intoleraveis à luz da lei e da Constituição. Referem ainda que mais grave cio que isso é a
constatação de que, ao relegar para o exercício imediatamente anterior à decisão o
surgimento dos critérios pelos quais se há-de pautar a definição dc) limite máximo da
eoima aplicável, o critério supra exposto dá azo a que a AdC possa, mais uma vez no uso
de

tinia cliscricionariedade que a lei não lhe concede, escolher o momento maLç propício

para a prolação de uma decisão condena/ária, com o natural agravcunento que daí
decorre a nível da coima concreta a aplicar a cada um das Visadas.
Analisando a questão, importa esclarecer que não está em causa a apreciação, ú luz
da jurisprudência perfilhada ao abrigo da lei anterior, da bondade do critério utilizado pelo
legislador no atual art. 69”/2. da LdC. como é evidente, mas aferir apenas e só da
conformidade constitucional da norma com os citados principios da igualdade e da
legalidade.
No que respeita ao principio da igualdade e considerando a configuração da
questào tal como foi formulada, do que se trata é da posição dos destinatários perante a lei
e não de qualquer aplicação concreta da norma. Neste plano especifico. a conclusão que se
alcança é unia só. designadamente que o normativo em análise estipula critérios iguais
para todos os possí eis destinatários, não havendo qualquer violação do princípio da
igualdade. Efetivamente, todos os sujeitos compreendidos no universo de aplicação da
norma irào ser punidos com uma coima cujo limite máximo não poderá exceder 10% do
seu volume de negócios realizado no exercício imediatamente anterior á decisão final
condenatória proferida pela AdC,
208

*

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
VSufzo
h.Do Mwiiclpio. Ed Ex-Escola Prática dc Cavalofla - 2005-345 Santarém
TcIefi 243090300 Faz: 243090329 Mcii: mbwiatc.wpcMsauQtribmmis.org.p:

Proc.N° 1O2II5SYUSTR
VERSÃO CONFIDENCIAL

É

certo que este critério irá ter expressão diversa consoante a decisão da AdC

demore mais ou menos tempo a ser proferida. Contudo, isso também poderá suceder
quando se aprecia o critério previsto no ad. 69°Il, ai g), da LdC, a conduta posterior aos
factos a que alude o ad. 71°/2, ai e), do CP, a vi ad. 32°, do ROCO, ou o tempo decorrido
desde a prática da infração, que nos termos do an. 72°/2, ai d), do CP, a vi ad. 32°, do
ROCO, é passível de conduzir à atenuação da sanção. Vemos, assim, que o ordenamento
jurídico, no que respeita á determinação da medida da sanção, tem várias normas jurídicas
cuja expressão final e concreta pode variar em ftmção do andamento dos autos. Contudo,
isso não conduz à desconformidade das normas aplicáveis com o principio da igualdade,
porquanto, na sua formulação genérica e abstrata, preveem critérios iguais para todos os
destinatários.
Do que se trata, na verdade, é da sua aplicação prática. Sucede que, quanto a esta,
não se vislumbra nenhum indício, nem as recorrentes invocam qualquer frndamento pan
se concluir que a AdC, mercê de um tratamento diferenciado em relação a empresas nas
mesmas circunstâncias, violou o principio da igualdade.
No que conceme ao princípio da legalidade, o critério adotado pelo legislador no
ad. 69°12, da CRP, não afeta este princípio, na vertente da determinabilidade, pois os
visados, ainda que não consigam determinar antecipadamente e com precisão numérica o
limite máximo da moldura legal abstrata, sabem a proporção ou a ordem de grandeza
máxima que a coima poderá atingir no seu património considerando a sua situação
económico-financeira mais atual na data em que a decisão condenatória for proferida. O
que se considera suficiente pan determinar a sua conduta.
Acresce ainda que, caso o volume de negócios seja inexistente, os limites não serão
fixados arbitrariamente pela AdC, mas resultam diretamente do ad. l 7°/l e 2, do RGCO.
Por conseguinte, não se verifica a inconstitucionalidade invocada pelas recorrentes.
Assim sendo, as molduras legais abstratas a considerar são, atento o disposto nos
arts. 69°/2, da LdC, e

170/1

e 4, do ROCO, as seguintes:
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-

-

para a Petrogal: €

a€

para a Galp Açores: €
pan a GaIp Madeira: €3

a€
a€

;
.

No que respeita à gravidade das condutas, considera-se que a mesma não é
signiflcativamente elevada, por três razões essenciais.

Em primeiro lugar e levando em consideração o critério referido no art. 68°fl, ai a),
da LdC, verifica-se que não ficaram demonstrados efeitos concretos em prejuízo da
concorrência.
Em segundo lugar e no âmbito do mesmo critério, não se podem deixar de
considerar, neste plano específico e tal como as recorrentes sustentam (ainda que sem a
dimensão por si defendida), os seguintes factos: não terem proibido ou limitado as vendas
passivas, porque a sua interpretação das cláusulas era no sentido de que as mesmas apenas

proibiam as vendas ativas; o terem incentivado determinado tipo de vendas passivas; a
existência de alguns distribuidores que consideravam que as cláusulas não proibiam as

vendas passivas e terem-nas efetuado; e, quanto às Regiões Autónomas, a circunstância da
conduta estar limitada a partes dos respetivos territórios.
Em terceiro lugar, não ficou demonstrado que tenham colhido qualquer beneficio
económico da sua conduta.
Em contrapartida, não se pode qualificar a conduta das visadas como reduzida, por
seis razões essenciais.
Em primeiro lugar, a prática traduziu-se em acordos expressos, contidos em
cláusulas contratuais, que incidem sobre uma das hipóteses tipificadas no mi. 9°/1, da
LdC.

Em segundo lugar, no que respeita especificamente à Petrogal, há que considerar
também o número elevado de contratos que continham estas cláusulas.
Em terceiro lugar, ficou demonstrado que um número de distribuidores não efetuou
vendas passivas devido ao contrato. Trata-se de um número que não é elevado, é certo,
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mas, em todo o caso, é demonstrativo de que não se tratou, conforme sustentam as
recorrentes, de meras cláusulas contratuais sem qualquer expressão na realidade.
Em quarto lugar, a prática insere-se num mercado com um elevado número de
consumidores (cfr. ponto 6) dos factos provados), associado a um bem de consumo
relacionado com necessidades básicas, tendo as visadas quotas de mercado muito
significativas. Com a agravante, em relação à Petrogal, de abranger todo o território
continental. Importa ainda considerar os volumes dc negócios auferidos pelas visadas e
diretamente relacionados com a infração, que ficaram provados (cfr. pontos 73), 76), 77) e
192)) e que são bastante significativos.
Em quinto lugar, a prática durou, pelo menos, 14 anos e alguns meses em relação à
Petrogal, 12 anos e alguns meses cm relação à Galp Açores e 2 anos e alguns meses em
relação à Galp Madeira.
Em sexto lugar, as recorrentes tiveram participação direta nos factos.
No que respeita à culpa das visadas, entende-se que a mesma, no plano da
negligência, é bastante elevada, quase a raiar a negligência grosseira. Com efeito, já desde
1997 que existiam contratos quern pcnas referiam as vendas ativas, pelo que as visadas
estavam concretamente despertas para a questão. Contudo, não obstante isso, nada fizeram
para alterar os contratos vigentes durante mais de uma década, celebraram novos contratos
com as cláusulas proibidas e mesmo depois de terem adotado uma minuta sem as mesmas.

É certo que em finais dc 2014 emitiram uma circular explicativa. Contudo, apenas em
setembro de 2015, iniciaram um processo de revisão dos contratos adequado a fazer cessar
a conduta. Toda esta sequência dc factos revela um nível dc descuido, de falta
responsabilidade e de falta de comprometimento com o valor da concorrência muito
significativo. O que é ainda mais grave devido à dimensão das visadas. Com efeito, a sua
grande dimensão torna exigível um nível de responsabilidade acrescido, que as visadas
demonstraram claramente que não têm.
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ora, estas razões levam a afirmar a existência de exigências de prevenção especial
negativa elevadas, pese embora as visadas não tenham antecedentes contraordenacionais
nessa matéria e tenham colaborado com a AdC.
No que respeita às exigências de prevenção geral negativa também se considera
que não são despiciendas, dada a evidente notoriedade das arguidas no contexto nacional,
cuja conduta pode servir de referência.
Em face de todas das razões precedentes e considerando a situação económicofinanceira das visadas entende-se serem proporcionais à gravidade dos factos, compatíveis
com a culpa das visadas e necessárias, suficientes e adequadas pan satisfazer as
•

finalidades

punitivas,

coimas

mais

próximas

do

limite

mínimo,

mas

não

significativamente próximas, designadamente as seguintes:
-

-

•

€ 3.9 Milhões para a Petrogal;
€ 150.000,00 para a Galp Açores (tendo em conta a duração temporal da conduta,

superior em relação à conduta imputada à Galp Madeia);
-

€ 40.000,00 para a Galp Madeira.

Dispositivo
Em face de todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os recursos nos
seguintes termos:
1.

Julgo improcedentes todas as questões prévias;

li. Julgo não verificada a prescrição do procedimento contraordenacional;
III. Condeno a sociedade Petróleos de Portugal

—

Petrogal, S.A., numa coima

no montante de três milhões e novecentos mil de euros pela prática de
uma contraordenação prevista e punida pelo ad. 9°Il, e 68°I1, aI a) e 3,
ambos da Lei a 1912012, de 18.05;
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IV. Condeno a sociedade Galp Açores

Distribuição e Comercialização de

Combustíveis e Lubrificantes, S.A., numa coima no montante de cento e
cinquenta mil euros pela prática de uma contraordenação prevista e
punida pelo art. 9°/1, e 68%, ai a) e 3, ambos da Lei n° 19/2012, de
18.05;
V. Condeno a sociedade Calp Madeira

Distribuição e Comercialização de

Combustíveis e Lubrificantes, S.A., numa coima no montante de
quarenta mil euros pela prática de uma contraordenação prevista e
punida pelo art. 9°/1, e 68°/1, ai a) e 3, ambos da Lei n° 19/2012, de
18.05.

Custas

Custas pelas recorrentes, fixando-se a taxa de justiça no máximo legal para cada
urna
930/3

cfr. arts, 8°/7, e tabela III anexa ao Regulamento das Custas Processuais e arts.

e 94°/3, ambos do ROCO,

Deposite.
Proceda-se ao depósito da sentença

—

cfr. art. 373°/2, do CPP, ex vï art. 4l°/1, do

DL n°433/82.
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D.s.
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