
 

 

 

PRC/2019/2 

 

DECISÃO 
VERSÃO NÃO CONFIDENCIAL 

 

VISADAS 

Associação Portuguesa de Hospitalização Privada  

Grupo Trofa: 
G.T.S – Grupo Trofa Saúde, SGPS, S.A.  
Hospital Privado da Trofa, S.A.  

Hospitalar Particular do Algarve, S.A.  

Grupo Mello: 
José de Mello Capital, S.A. 
CUF, S.A. 

Grupo Lusíadas: 
Lusíadas SGPS, S.A.  
Lusíadas, S.A.  

Luz Saúde, S.A. 



Versão Não Confidencial 

  
 

1 

  

Lista de acrónimos 
 

ACSS Administração Central do Sistema de Saúde 

AdC ou Autoridade Autoridade da Concorrência 

ADM Assistência na Doença aos Militares 

ADSE Instituto de Proteção e Assistência na Doença 

AG Assembleia Geral 

AMP Atendimento Médico Permanente 

ANAUDI Associação Nacional de Unidades de Diagnóstico por Imagem 

ANL Associação Nacional dos Laboratórios Clínicos 

APHP Associação Portuguesa de Hospitalização Privada 

APS Associação Portuguesa de Seguradores 

ARS Administração Regional de Saúde 

BE Bloco de Esquerda 

CGD Caixa Geral de Depósitos 

CGS Conselho Geral e de Supervisão da ADSE 

CIP Confederação Empresarial de Portugal 

CM Conselho de Ministros 

CPA Código do Procedimento Administrativo 

CPP Código de Processo Penal 

CRP Constituição da República Portuguesa 

CUF CUF, S.A. 

DG ADSE Direção Geral da ADSE 

DLEO ou DEO Decreto-Lei de Execução Orçamental 

ERS Entidade Reguladora da Saúde 

ESS Espírito Santo Saúde – SGPS S.A. (atual Luz Saúde, S.A.) 

FNS Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde 

Gescare Gestão e Serviços de Saúde, S.A. 

HLL Hospital da Luz de Lisboa 

HPA Hospital Particular do Algarve, S.A. 

HPP Hospitais Privados de Portugal – HPP Centro S.A. (atual Lusíadas, S.A.) 

HSM Porto Hospital de Santa Maria Porto 

IASFA Instituto de Ação Social das Forças Armadas 

INFARMED Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 



Versão Não Confidencial 

  
 

2 

  

IOS-CTT Instituto das Obras Sociais dos CTT 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Apreciadas as pronúncias escritas sobre a Nota de Ilicitude face aos elementos de prova 

constantes dos autos, bem como os esclarecimentos prestados em sede de diligências 

complementares de prova, dá-se como provada a matéria de facto que permite concluir que: 

(i) No que respeita aos alegados comportamentos no sentido de pressionar a regularização da 

dívida do IASFA, em particular, por parte das visadas Luz e CUF, a Autoridade concluiu que 

os indícios resultantes dos elementos de prova constantes dos autos não se revelam fortes 

o suficiente para permitir a responsabilização das visadas pela prática de uma infração ao 

disposto no artigo 9.º da Lei da Concorrência, pelo que considera-se ser de arquivar o 

presente processo de contraordenação no que se refere a uma eventual coordenação e/ou 

concertação de comportamentos no sentido de pressionar a regularização da dívida do 

IASFA. 

(ii) Distintamente, no que se refere às negociações com a ADSE, a AdC concluiu que as empresas 

de saúde visadas, pelo menos, entre 2014 (em 2015, no caso do HPA) e 2019, coordenaram 

os seus interesses e comportamentos no âmbito das negociações com a ADSE, 

relativamente à sua tabela de preços e regras, bem como ao processo de regularização das 

faturas de 2015 e 2016, sobretudo, através e com a participação da APHP. 

(iii) O comportamento das visadas ocorre no mercado da contratação de serviços de saúde 

hospitalares privados por subsistemas de saúde/seguradoras em território nacional, ficando 

em aberto a possibilidade de eventuais segmentações do referido mercado. 

(iv) A APHP teve um papel ativo na articulação entre as empresas de saúde visadas, tendo as 

suas iniciativas contribuído e facilitado a coordenação da posição das mesmas. 

(v) No seio da APHP, foi criado o Grupo de Trabalho da APHP com o objetivo de desenvolver o 

trabalho de suporte às negociações com a ADSE, nomeadamente a recolha e sistematização 

de informação relativa a preços e outras condições comerciais que sustentaram as 

contrapropostas apresentadas à ADSE. 
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(vi) As empresas de saúde visadas também se coordenavam à margem da APHP, existindo prova 

de contactos bilaterais entre as mesmas efetuados presencialmente, por email e por 

telefone.  

(vii) O Grupo de Trabalho da APHP realizou, pelo menos, 30 reuniões entre 2014 e 2019. As 

reuniões do Grupo de Trabalho da APHP apresentaram uma maior frequência no período 

entre 2017 e 2019, em que o Grupo de Trabalho reuniu, pelo menos, em 17 ocasiões. 

(viii) As visadas discutiam as reações a adotar face às comunicações da ADSE, articulavam-se para 

redigir respostas conjuntas no âmbito das diversas interações negociais com a ADSE, 

dividindo a redação pelos diferentes grupos de saúde visados, trocavam de forma secreta 

informações comercialmente sensíveis de cada prestador sobre preços/custos de bens e 

serviços e sobre atos médicos, bem como sobre intenções do posicionamento futuro de 

cada empresa no mercado.  

(ix) A APHP coordenou, diretamente e através do Grupo de Trabalho da APHP, reações e 

respostas dos associados no âmbito das negociações com a ADSE relativamente à sua tabela 

de preços e regras, bem como ao processo de regularização das faturas de 2015 e 2016.  

(x) Adicionalmente, e na sequência da decisão da ADSE, em 2018, de proceder à regularização 

da faturação de 2015 e 2016, as empresas de saúde visadas, de forma conjunta e 

coordenada, suspenderam e/ou ameaçaram denunciar as convenções com a ADSE, 

condicionando de forma decisiva o decurso das negociações com a ADSE, bem como 

obstaculizando a respetiva cobrança. 

(xi) O comportamento identificado supra constitui um acordo ou prática concertada, nos termos 

das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência, tendo como objeto impedir, 

falsear ou restringir, de forma sensível, a concorrência. 

(xii) O comportamento adotado pelas visadas preenche todos os elementos típicos de um 

acordo ou prática concertada proibida nos termos do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, 

pelo que é ilícita, não se verificando quaisquer causas de exclusão da ilicitude, também ditas 

de justificação do facto. 
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PRC/2019/2 

DECISÃO FINAL 

 

A Autoridade da Concorrência, 

Considerando as competências que lhe são atribuídas pelo disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

5.º e na alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º, ambos dos Estatutos da Autoridade da Concorrência, 

aprovados pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto; 

Considerando o disposto na Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, alterada pela Lei n.º 23/2018, de 5 de 

junho (Lei n.º 19/2012, Lei da Concorrência ou LdC); 

No processo de contraordenação registado sob o n.º PRC/2019/2, em que são visadas: 

A. Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), com o número único de 

pessoa coletiva 500920222, com sede na Av. Luís Bívar, n.º 36, 1º Esq., 1050-145 Lisboa; 

B. G.T.S – Grupo Trofa Saúde, SGPS, S.A. (Trofa SGPS), com o número único de pessoa 

coletiva 502269537, com sede na Rua Fernão de Magalhães, n.º 2, fração J, Santa 

Marinha e São Pedro da Afurada, 4400-629 Vila Nova de Gaia; 

C. Hospital Privado da Trofa, S.A. (Trofa), com o número único de pessoa coletiva 

504928716, com sede na Rua de António Sá Couto de Araújo, n.º 105, Bougado, 4785-

409 Trofa; 

D. Hospital Particular do Algarve, S.A. (HPA), com o número único de pessoa coletiva 

502271043, com sede na Cruz da Bota, Estrada de Alvor, Alvor, 8500-322 Portimão; 

E. José de Mello Capital, S.A. (JM Capital) com o número único de pessoa coletiva 

505765640, com sede na Avenida 24 de Julho, n.º 24, Misericórdia, 1200-480 Lisboa; 

F. CUF, S.A. (CUF), com o número único de pessoa coletiva 502884665, com sede na 

Avenida do Forte, n.º 3, Edifício Suécia III, Piso 2, Carnaxide e Queijas, 2790-071 

Carnaxide; 
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G. Lusíadas, SGPS, S.A. (Lusíadas SGPS), com o número único de pessoa coletiva 

506024989, com sede na Rua Laura Alves, n.º 12, 5º, Avenidas Novas, 1050-138 Lisboa; 

H. Lusíadas, S.A. (Lusíadas), com o número único de pessoa coletiva 505962403, com 

sede na Rua Laura Alves, n.º 12, 5º, Avenidas Novas, 1050-138 Lisboa; 

I. Luz Saúde, S.A. (Luz), com o número único de pessoa coletiva 504885367, com sede 

na Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, n.º 17, 9.º, Campo de Ourique, 1070-313 Lisboa. 

Tem a ponderar os seguintes elementos de facto e de direito: 
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 DO PROCESSO 

1 Notícia da infração 

 A Autoridade da Concorrência (ou Autoridade ou AdC) recebeu, em 11.02.2019, uma 

exposição apresentada pelo STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração 

Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL), referente a 

comportamentos levados a cabo por grupos hospitalares privados, nomeadamente o HPA, 

a Trofa, a CUF, a Lusíadas e a Luz (cf. fls. 7 a 8). 

 A exposição refere-se à ameaça de denúncia definitiva, por parte dos grupos hospitalares 

privados referidos no parágrafo anterior, das convenções celebradas entre estes e o 

Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P. (ADSE), e à efetiva suspensão das mesmas 

(exceto no caso do Hospital da Trofa). 

 A ameaça de denúncia e suspensão das referidas convenções com a ADSE por parte dos 

principais grupos privados de saúde prendia-se, principalmente, com o processo de 

regularização encetado pela ADSE que obriga à devolução de aproximadamente 38 milhões 

de euros referentes a alegados excessos de faturação efetuados nos anos de 2015 e 2016. 

 Em causa está a regra pela qual a ADSE compara os preços praticados pelos diferentes 

prestadores, no que se refere a medicamentos, dispositivos médicos e atos médicos, tais 

como cirurgias, e solicita a devolução de dinheiro quando considera que existem desvios 

significativos entre os preços praticados pelos referidos prestadores (regra de 

regularizações). 

 A regra de regularizações determina que os preços de determinados atos médicos possam 

ser reduzidos retroativamente pelo preço mais baixo que algum prestador da rede de 

prestadores convencionados da ADSE tenha faturado ou de acordo com um referencial 

baseado num valor médio. 

 A AdC recebeu ainda outras duas exposições por parte de particulares, em 13.02.2019 (cf. 

fls. 9 a 11) e em 15.02.2019 (cf. fls. 12 a 15), as quais corroboram a alegada existência de uma 

posição articulada por parte dos grupos privados de saúde no sentido de exercerem um 
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poder negocial conjunto face à ADSE, de forma a pressionar esta última a não exigir os 38 

milhões de euros referentes à regra de regularizações. 

 No contexto das referidas denúncias, a AdC também tomou conhecimento de afirmações 

por parte da APHP, através dos meios de comunicação social (cf. fls. 40) e através de 

comunicações públicas da referida associação (cf. fls. 20 a 28), que indiciavam a adoção de 

uma posição articulada por parte dos grupos hospitalares privados face à ADSE, à 

semelhança do alegado nas denúncias supra mencionadas, bem como o potencial 

envolvimento da APHP no referido comportamento. 

2 Abertura de inquérito 

 Existindo indícios de infração, o conselho de administração da AdC ordenou, em 14.03.2019, 

nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 8.º e no n.º 1 do artigo 17.º da Lei da Concorrência, 

a abertura do competente inquérito contraordenacional contra a APHP, a Trofa, o HPA, a 

CUF, a Lusíadas SGPS, a Lusíadas e a Luz, que foi registado sob o n.º PRC/2019/2, para 

investigar a existência de práticas proibidas pelo artigo 9.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 2 a 

6).  

3 Segredo de justiça 

 Na referida decisão de abertura de inquérito, o conselho de administração da AdC 

determinou a sujeição do processo a segredo de justiça, nos termos e para os efeitos do n.º 

2 do artigo 32.º da Lei da Concorrência e do n.º 3 do artigo 86.º do Código de Processo Penal 

(CPP), aplicável ex vi n.º 1 do artigo 41.º do Regime Geral das Contraordenações (RGCO), para 

salvaguarda dos interesses e eficácia da investigação, que podiam ser prejudicados pela 

publicidade do inquérito (cf. fls. 6). 

 Verificou-se, todavia que, na fase de instrução do PRC/2019/2, isto é, após a notificação da 

Nota de Ilicitude nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 24.º da Lei n.º 19/2012, deixaram 

de se verificar os fundamentos que determinaram a sujeição do processo a segredo de 

justiça, conforme resulta da Decisão de Inquérito adotada em 29.07.2021 (cf. fls. 3989-4191 

verso). 
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4 Alargamento do âmbito subjetivo do processo 

 No decurso da fase de inquérito, as diligências de investigação indiciaram ainda o 

envolvimento das sociedades Trofa SGPS e JM Capital no ilícito em causa, pelo que as 

mesmas passaram a assumir igualmente a qualidade de visadas no processo, conforme 

despacho de alargamento do âmbito subjetivo do processo, proferido pelo conselho de 

administração da AdC, em 28.03.2019 (cf. fls. 344-A). 

5 Comunicação ao regulador setorial 

 Em 25.09.2019, a AdC deu conhecimento da abertura de inquérito à Entidade Reguladora da 

Saúde (ERS), nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei da Concorrência (cf. 

fls. 1301 a 1302). 

 A ERS pronunciou-se em 24.10.2019, tendo referido que “[o] relacionamento dos subsistemas 

de saúde com os seus beneficiários e com os prestadores de cuidados de saúde tem sido 

acompanhado pela ERS ao longo dos anos (…)” dando como exemplo a publicação de alguns 

dos estudos realizados neste âmbito, nomeadamente os estudos “Avaliação do modelo de 

contratação de prestadores de cuidados de saúde pelos subsistemas e seguros de saúde”, em 

2009, “Os seguros de saúde e o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde”, em 2015, e “Estudo 

sobre a reestruturação da ADSE”, em 2016 (cf. fls. 1317 e 1317 verso). 

 A ERS refere ainda que tem prestado particular atenção ao “(…) tema da gestão, por parte dos 

subsistemas, das redes de prestadores com convenção, seja na ótica do acesso pelos beneficiários 

aos serviços prestados nessas redes e do respeito pelos seus direitos enquanto beneficiários, seja 

na ótica da legalidade e eficiência da gestão do relacionamento financeiro dos subsistemas com 

os prestadores convencionados, e seja ainda na ótica da promoção da concorrência entre os 

prestadores da rede de convencionados”, remetendo para os seus pareceres sobre a gestão 

das convenções pela ADSE, o tratamento de utentes beneficiários da ADSE, a fixação de 

preços e procedimentos de faturação da ADSE, bem como a “Informação de monitorização 
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sobre o acesso à rede de convencionados da ADSE” publicada em 2018 (cf. fls. 1317 e 1317 

verso). 

 Em 15.06.2022, a AdC deu conhecimento da Decisão Final à ERS, nos termos e para os efeitos 

do n.º 1 do artigo 35.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 8189 a 8191). 

 A ERS pronunciou-se em 23.06.2022, referindo, em suma, que a factualidade e o sentido da 

decisão projetada, nos termos transmitidos pela AdC, não suscitam pronúncia adicional da 

ERS (cf. fls. 8323 a 8324 verso). 

6 Diligências probatórias em fase de inquérito 

 Com vista ao apuramento dos factos foram realizadas diversas diligências probatórias, nos 

termos do n.º 2 do artigo 17.º e artigo 18.º da Lei da Concorrência, designadamente 

diligências de busca, exame, recolha e apreensão de cópias de documentos e outros 

elementos, bem como pedidos de elementos às visadas e a terceiros, conforme elencadas 

nas seguintes secções. 

6.1 Diligências de busca, exame, recolha e apreensão 

 Atentos os indícios de infração recolhidos, foi identificada a necessidade de proceder, nas 

instalações das entidades visadas, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º 

da Lei da Concorrência, à busca, exame, recolha e apreensão de cópias ou extratos de escrita 

e demais documentação a fim de se obter elementos constitutivos de prova dos 

comportamentos em causa. 

 Para o efeito foi requerido, em 28.03.2019, à competente entidade judiciária (Ministério 

Público – Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa) a emissão de Mandados de 

busca e apreensão de forma a obter eventuais elementos constitutivos de prova de um 

possível acordo das visadas no âmbito do processo de negociação com a ADSE (cf. fls. 345 a 

353 verso), nos termos e para os efeitos do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 18.º da Lei da 

Concorrência. 

 Posteriormente, em 11.04.2019, a AdC apresentou um requerimento à referida entidade 

judiciária solicitando o alargamento do objeto do mandado de busca, exame, recolha e 
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apreensão supra referido às convenções celebradas com o Instituto de Ação Social das 

Forças Armadas, I.P. (IASFA), bem como a outras convenções celebradas entre as empresas 

de saúde visadas e outros subsistemas de saúde públicos (cf. fls. 365 a 367). 

 Este pedido de alargamento surge na sequência de notícias segundo as quais a Luz e a CUF 

teriam adotado, relativamente ao IASFA, um comportamento semelhante ao que haviam 

adotado face à ADSE, tendo ambos os grupos de saúde comunicado a sua decisão de 

suspender (de forma unilateral) as convenções celebradas com o IASFA para a prestação de 

cuidados de saúde aos beneficiários da ADM – Assistência na Doença aos Militares (cf. fls. 

355 a 364). 

 Assim, considerando ambos os requerimentos da AdC supra referidos, o Ministério Público 

– Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa emitiu os respetivos Mandados de 

busca e apreensão no dia 06.05.2019 (cf. fls. 446 a 452, 507 a 513, 665 a 671, 894 a 900, 989 

a 995 e 1096 a 1102). 

 No que respeita às diligências de busca, exame, recolha e apreensão realizadas em 

instalações hospitalares, nomeadamente no HPA, no Hospital CUF Infante Santo, S.A. e no 

Hospital da Luz, S.A. (cf. secções 6.1.3, 6.1.5 e 6.1.9, respetivamente), e atendendo ao 

disposto no artigo 177.º do CPP e no n.º 2 do artigo 18.º e no artigo 19.º da Lei da 

Concorrência, foram emitidos, em 02.05.2019, pelo Juízo de Instrução Criminal de Lisboa do 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, os respetivos mandados de busca e apreensão (cf. 

fls. 410 a 413). 

 Em cumprimento dos referidos mandados, as diligências de busca, exame, recolha e 

apreensão de cópias ou extratos da escrita e demais documentação foram executadas, nas 

datas e locais a seguir identificados. 

6.1.1 Diligências de busca, exame, recolha e apreensão à APHP 

 Foram realizadas diligências de busca, exame, recolha e apreensão nas instalações da APHP, 

sitas na Avenida Luís Bívar, n.º 36, 1º Esq., 105-145 Lisboa, nos dias 10, 13, 14, 15, 16 e 17 de 

maio de 2019 (cf. fls. 1103 a 1106 verso e 1108 a 1120). 
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 Na sequência da realização das referidas diligências foram juntos aos autos os elementos 

recolhidos nas instalações da APHP (cf. fls. 1121 a 1124). 

 Em 10.05.2019, a APHP apresentou um requerimento onde arguiu a nulidade das diligências 

de busca e apreensão realizadas pelos trabalhadores da AdC, fundamentando a arguição na 

incompetência do Ministério Público em emitir mandado de busca que incida sobre correio 

eletrónico (cf. fls. 1107 e 1107 verso).  

 Adicionalmente, em 03.06.2019, a APHP apresentou um novo requerimento arguindo a 

nulidade da prova obtida nas diligências de busca e apreensão realizadas pelos 

trabalhadores da AdC, requerendo também o desentranhamento da mesma do presente 

processo, nos termos do n.º 3 do artigo 126.º e do n.º 1 do artigo 122.º do CPP, aplicáveis por 

via do n.º 1 do artigo 42.° do RGCO e do n.º 5 da Lei n.º 19/2012 (cf. fls. 1173 a 1176). 

 Por ofício de 23.07.2021, a AdC apreciou e respondeu oportunamente a tais requerimentos. 

6.1.2 Diligências de busca, exame, recolha e apreensão à Trofa SGPS 

 Foram realizadas diligências de busca, exame, recolha e apreensão nas instalações da Trofa 

SGPS, sitas na Rua Manuel Bento Júnior, n.º 201, Alfena, 4445-242 Valongo, nos dias 10, 13, 

14 e 15 de maio de 2019 (cf. fls. 672 a 687). 

 Na sequência da realização das referidas diligências, foram juntos aos autos os elementos 

recolhidos nas instalações da Trofa (cf. fls. 688 a 692 e 729). 

 Em 15.05.2019, a Trofa SGPS apresentou requerimentos onde arguiu um conjunto de 

nulidades e irregularidades, quer das buscas e apreensões realizadas pelos trabalhadores 

da AdC, quer do mandado emitido pelo Ministério Público, nos termos e para os efeitos do 

n.º 3 do artigo 118.º, do artigo 125.º e do n.º 3 do artigo 126.º do CPP (cf. fls. 693 a 728). 

 Adicionalmente, em 28.05.2019, a Trofa SGPS apresentou novo requerimento, em 

complemento ao requerimento anterior, onde arguiu a irregularidade das referidas 

diligências de busca e apreensão realizadas pelos trabalhadores da AdC, nos termos do n.º 

1 do artigo 123.º do CPP (cf. fls. 1137 a 1147 verso). 

 Por ofício de 28.07.2021, a AdC apreciou e respondeu oportunamente a tais requerimentos. 
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6.1.3 Diligências de busca, exame, recolha e apreensão ao HPA 

 Foram realizadas diligências de busca, exame, recolha e apreensão nas instalações do HPA, 

sitas na Cruz da Bota, Estrada do Alvor, Alvor, 8500-322 Portimão, no dia 10.05.2019 (cf. fls. 

886 a 890). 

 Atendendo ao exposto no § 23 da presente Decisão, na referida diligência estiveram 

presentes, para além dos trabalhadores da AdC, um Juiz de Instrução Criminal (JIC) e um 

representante da Ordem dos Médicos, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 177.º do 

CPP e no n.º 7 do artigo 19.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 888). 

 Conforme exposto no Auto de Busca e Apreensão, a AdC solicitou uma cópia do correio 

eletrónico do funcionário [Colaborador 1] para posterior análise, triagem e apreensão final 

por parte da AdC, tendo este procedimento sido validado pelo JIC que presidiu esta diligência 

(cf. fls. 886 a 888). 

 Posteriormente, a AdC visualizou e analisou o correio eletrónico copiado na referida 

diligência de forma a selecionar os itens de correio eletrónico para apreensão final, tendo a 

AdC selecionado um conjunto de itens de correio eletrónico e submetido um requerimento 

ao JIC, no dia 19.07.2019, para validar a apreensão da referida seleção de itens de correio 

eletrónico (cf. fls. 1306 a 1308). 

 A AdC recebeu a resposta ao requerimento supra no dia 01.10.2019, tendo o JIC validado a 

apreensão por parte da AdC da referida seleção de itens de correio eletrónico (cf. fls. 1305). 

 Em 10.05.2019, o HPA apresentou um requerimento, o qual veio anexado ao Auto de Busca 

e Apreensão referido supra, onde arguiu, nos termos do n.º 5 do artigo 20.º da Lei da 

Concorrência e nos termos do n.º 2 do artigo 180.º do CPP, a nulidade e ilegalidade das 

diligências de busca e apreensão realizadas pelos trabalhadores da AdC (cf. fls. 889 a 890). 

 Em 28.05.2019, o HPA requereu à AdC autorização para “informar o Dr. [Colaborador 1] de 

que houve diligências de busca e apreensão (…), e que cópia dos seus e-mails foram objeto da 

referida apreensão” (cf. fls. 1148). 
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 Em 18.12.2019, o HPA requereu a confirmação de que a AdC “procedeu à eliminação dos e-

mails de quaisquer suportes onde os tenha alojado conforme ordenado pelo referido Tribunal 

[Juízo de Instrução Criminal de Lisboa]” (cf. fls. 1323). 

 Por ofícios de 28.05.2019, 09.04.2021 e 28.07.2021, a AdC apreciou e respondeu 

oportunamente a tais requerimentos. 

6.1.4 Diligências de busca, exame, recolha e apreensão à CUF 

 Foram realizadas diligências de busca, exame, recolha e apreensão nas instalações da CUF, 

sitas na Avenida do Forte, n.º 3, Edifício Suécia III, Piso 2, 2790-071 Carnaxide, nos dias 10, 

13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 22 de maio de 2019 (cf. fls. 514 a 518, 521 a 524, 545, 547 a 549, 

553 a 556, 559 a 560, 562 a 565, 568 a 572, 575 a 579, 583 a 587 e 591 a 596). 

 Na sequência da realização das referias diligências, foram juntos aos autos os elementos 

recolhidos nas instalações da CUF (cf. fls. 519 e 520, 525 a 528 e 641). 

 Ao longo das diligências, a CUF apresentou vários requerimentos (nos dias 13, 14, 15, 16, 17, 

20, 21 e 22 de maio de 2019), ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 120.º, no artigo 122.º, 

no n.º 3 do artigo 126.º, no n.º 3 do artigo 179.º e no n.º 2 do artigo 180.º do CPP e nos termos 

do n.º 1 do artigo 14.º da Lei da Concorrência, onde arguiu um conjunto de nulidades 

referentes às buscas e apreensões realizadas pelos trabalhadores da AdC (cf. fls. 531 a 544, 

550 a 552, 557 e 558, 566 e 567, 573 e 574, 580 a 582, 588 a 590 e 597 a 640). 

 Por ofício de 23.07.2021, a AdC apreciou e respondeu oportunamente a tais requerimentos. 

6.1.5 Diligências de busca, exame, recolha e apreensão ao Hospital da CUF Infante Santo, 

S.A. 

 Foram realizadas diligências de busca, exame, recolha e apreensão nas instalações do 

Hospital da CUF Infante Santo, S.A., sitas na Avenida Infante Santo, n.º 34, 1350-179 Lisboa, 

no dia 10.05.2019 (cf. fls. 653 a 657). 

 Atendendo ao exposto no § 23 da presente Decisão, na referida diligência estiveram 

presentes, para além dos trabalhadores da AdC, um JIC e um representante da Ordem dos 
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Médicos, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 177.º do CPP e no n.º 7 do artigo 19.º da 

Lei da Concorrência (cf. fls. 654 a 655). 

 Tal como exposto no respetivo Auto de Não Apreensão, não foi apreendida, pelos 

trabalhadores da AdC, cópias ou extratos de escrita e demais documentação, nem quaisquer 

objetos (cf. fls. 656 a 657). 

6.1.6 Diligências de busca, exame, recolha e apreensão à Lusíadas 

 Foram realizadas diligências de busca, exame, recolha e apreensão nas instalações da 

Lusíadas, sitas na Rua Laura Alves, n.º 12, 5.º, 1050-138 Lisboa, nos dias 10, 13, 14, 15, 16, 

17, 20, 21 e 22 de maio de 2019 (cf. fls. 901 a 904, 910 a 912, 926 a 928, 932 a 934, 942 a 944, 

949 a 951 e 955 a 964). 

 Na sequência da realização das referidas diligências, foram juntos aos autos os elementos 

recolhidos nas instalações da Lusíadas (cf. fls. 965 a 970 e 988). 

 Ao longo das diligências, a Lusíadas apresentou vários requerimentos (nos dias 13, 14, 15, 

16, 17 e 22 de maio de 2019), ao abrigo do disposto nos artigos 119.º, 120.º e no n.º 1 do 

artigo 123.º do CPP, onde arguiu um conjunto de nulidades, ou, pelo menos, irregularidades 

referentes às buscas e apreensões realizadas pelos trabalhadores da AdC (cf. fls. 913 a 925, 

929 a 931, 935 a 941, 945 a 948, 952 a 954 e 971 a 987).  

 Adicionalmente, em 05.06.2019, a Lusíadas apresentou novo requerimento, nos termos dos 

artigos 18.º e 20.º da Lei da Concorrência, onde arguiu quanto à nulidade dos elementos 

apreendidos durante as diligências de busca e apreensão realizadas pelos trabalhadores da 

AdC (cf. fls. 1189 a 1213). 

 Por ofício de 23.07.2021, a AdC apreciou e respondeu oportunamente a tais requerimentos. 

6.1.7 Diligências de busca, exame, recolha e apreensão à Lusíadas SGPS 

 Foram realizadas diligências de busca, exame, recolha e apreensão nas instalações da 

Lusíadas SGPS, sitas na Rua Laura Alves, n.º 12, 5.º, 1050-138 Lisboa, nos dias 10, 13, 14, 15, 
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16, 17, 20, 21 e 22 de maio de 2019 (cf. fls. 996 a 999, 1007 a 1009, 1023 a 1025, 1031 a 1033, 

1039 a 1041, 1045 a 1047, 1051 a 1053, 1059 a 1061 e 1065 a 1068). 

 Na sequência da realização das referidas diligências, foram juntos aos autos os elementos 

recolhidos nas instalações da Lusíadas SGPS (cf. fls. 1069 a 1074 e 1095). 

 Ao longo das diligências, a Lusíadas SGPS apresentou vários requerimentos (nos dias 13, 14, 

15, 16, 17, 20, 21 e 22 de maio de 2019), ao abrigo do disposto nos artigos 119.º, 120.º e no 

n.º 1 do artigo 123.º do CPP, onde arguiu um conjunto de nulidades ou, pelo menos, 

irregularidades referentes às buscas e apreensões realizadas pelos trabalhadores da AdC 

(cf. fls. 1010 a 1022, 1026 a 1030, 1034 a 1038, 1042 a 1044, 1048 a 1050, 1054 a 1058, 1062 

a 1064 e 1075 a 1094).  

 Adicionalmente, em 05.06.2019, a Lusíadas SGPS apresentou novo requerimento, nos 

termos dos artigos 18.º e 20.º da Lei da Concorrência, onde arguiu quanto à nulidade dos 

elementos apreendidos durante as diligências de busca e apreensão realizadas pelos 

trabalhadores da AdC (cf. fls. 1238 a 1260). 

 Por ofício de 23.07.2021, a AdC apreciou e respondeu oportunamente a tais requerimentos. 

6.1.8 Diligências de busca, exame, recolha e apreensão à Luz 

 Foram realizadas diligências de busca, exame, recolha e apreensão nas instalações da Luz, 

sitas na Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, n.º 17, 9.º, 1070-313 Lisboa, nos dias 10, 13, 14, 

15, 16, 17, 20 e 21 de maio de 2019 (cf. fls. 453 a 460, 463 a 465, 468 a 469, 471 a 473, 476 a 

477, 479 a 481 e 484 a 486). 

 Na sequência da realização das referidas diligências, foram juntos aos autos os elementos 

recolhidos nas instalações da Luz (cf. fls. 487 a 497 e 501). 

 Ao longo das diligências, a Luz apresentou vários requerimentos (nos dias 13, 14, 15, 16, 17, 

20 e 21 de maio de 2019), ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 177.º, nos n.os 2 e 3 do 

artigo 179.º e no n.º 2 do artigo 180.º do CPP e nos termos do n.º 1 do artigo 14.º da Lei da 

Concorrência, onde arguiu um conjunto de nulidades referentes às buscas e apreensões 
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realizadas pelos trabalhadores da AdC (cf. fls. 462, 466 a 467, 470, 474 a 475, 478, 482 a 483 

e 498 a 500). 

 Por ofício de 23.07.2021, a AdC apreciou e respondeu oportunamente a tais requerimentos. 

6.1.9 Diligência de busca, exame, recolha e apreensão ao Hospital da Luz, S.A. 

 Foram realizadas diligências de busca, exame, recolha e apreensão nas instalações do 

Hospital da Luz, S.A., sitas na Avenida Lusíada, n.º 100, 1500-650 Lisboa, no dia 10.05.2019 

(cf. fls. 502 a 506). 

 Atendendo ao exposto no § 23 da presente Decisão, na referida diligência estiveram 

presentes, para além dos trabalhadores da AdC, um JIC e um representante da Ordem dos 

Médicos, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 177.º do CPP e no n.º 7 do artigo 19.º da 

Lei da Concorrência (cf. fls. 504). 

 Tal como exposto no respetivo Auto de Não Apreensão, não foi apreendida, pelos 

trabalhadores da AdC, cópias ou extratos de escrita e demais documentação, nem quaisquer 

objetos (cf. fls. 505 a 506). 

6.2 Pedidos de elementos 

6.2.1 Pedido de elementos à ADSE 

 Na sequência das exposições recebidas pela AdC e das notícias veiculadas nos meios de 

comunicação social, descritas na secção 1 supra, a AdC, em 15.02.2019, dirigiu um pedido de 

elementos à ADSE, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 43.º, por remissão do n.º 5 do 

artigo 61.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 45 a 50). 

 No referido pedido de elementos foi solicitado à ADSE que prestasse esclarecimentos 

relativamente ao conteúdo das exposições e notícias anteriormente mencionadas, bem 

como a apresentação das comunicações realizadas entre a ADSE e a APHP e/ou qualquer 

um dos seus associados relativamente à tabela de preços e regras da rede ADSE e ao 

processo de regularizações. 
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 Em 01.03.2019, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 51 

a 264). 

 Na sequência da referida resposta, a AdC solicitou à ADSE, em 04.06.2019, a apresentação 

de uma versão não confidencial da mesma (cf. fls. 1179 a 1183), tendo a ADSE respondido, 

em 19.06.2019 (cf. fls. 1283 a 1284).  

 Adicionalmente, em 04.06.2019, a AdC dirigiu um novo pedido de elementos à ADSE, ao 

abrigo do disposto no artigo 15.º, no n.º 2 do artigo 17.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º 

da Lei da Concorrência (cf. fls. 1184 a 1188). 

 No referido pedido de elementos foi solicitado à ADSE (i) a apresentação de um 

enquadramento e descrição do regime livre e do regime convencionado da ADSE, explicando 

a natureza e o funcionamento das convenções celebradas com os prestadores, (ii) a 

descrição detalhada dos fundamentos do processo de regularizações, nomeadamente das 

alterações da tabela de preços e regras da rede ADSE e (iii) o esclarecimento sobre a posição 

e iniciativas desenvolvidas por esta, bem como pelos grupos de saúde privados, 

relativamente ao referido processo de regularizações. 

 Em 27.06.2019, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

1285 a 1289). 

6.2.2 Pedido de elementos às visadas 

6.2.2.1 APHP 

 Em 03.11.2020, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à APHP: (i) a identificação dos 

membros que compunham a Direção da APHP, desde 2014 até à data do pedido de 

elementos, bem como a identificação de alterações da composição do referido órgão social 

no período solicitado, (ii) a identificação dos membros que compunham o “Grupo de Trabalho 

APHP”, desde a sua constituição até à data do pedido de elementos, indicando os anos em 

que o referido grupo foi constituído e em que ocorreram alterações na sua composição, bem 

como as instituições com as quais as pessoas identificadas tinham vínculo contratual, (iii) o 
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envio de todas as atas das reuniões da Direção da APHP ocorridas desde janeiro de 2014 até 

à data do pedido de elementos, (iv) o envio de todas as atas das Assembleias Gerais da APHP 

ocorridas desde janeiro de 2014 até à data do pedido de elementos, (v) o envio de todas as 

atas das reuniões realizadas entre a APHP e/ou o Grupo de Trabalho da APHP com a ADSE 

desde 2014 até à data do pedido de elementos, (vi) o envio de uma lista atualizada dos 

associados da APHP e (vii) um esclarecimento sucinto sobre a evolução do processo de 

regularização da faturação de 2015 e 2016 efetuada no âmbito da convenção com a ADSE 

(cf. fls. 1483 a 1485). 

 Em 20.11.2020, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

1550 a 1716). 

 Posteriormente, em 29.01.2021, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 

17.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à APHP o envio de 

informação referente ao volume de negócios total relativo ao exercício de 2020 (cf. fls. 2128 

a 2131). 

 Em 05.02.2021, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

2293). 

6.2.2.2 Grupo Trofa 

6.2.2.2.1 Trofa SGPS 

 Em 19.11.2020, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à Trofa SGPS: (i) o envio do volume 

de negócio realizado pela Trofa SGPS, em Portugal, em 2019, bem como (ii) o envio da 

estrutura empresarial do grupo em que a Trofa SGPS se insere (cf. fls. 1530 a 1533). 

 Em 30.11.2020, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

1734 a 1736). 

 Posteriormente, em 29.01.2021, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 

17.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à Trofa SGPS o envio 
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de informação referente ao volume de negócios total relativo ao exercício de 2020 (cf. fls. 

2132 a 2135). 

 Em 08.04.2021, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

3162 a 3166). 

 Em 06.05.2021, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à Trofa SGPS que confirmasse se a 

sua resposta ao pedido de elementos da AdC datado de 29.01.2021 apresentava o volume 

de negócios total consolidado relativo ao exercício de 2020 e, em caso negativo, que 

procedesse ao envio dessa informação (cf. fls. 3346 a 3349 verso). 

 Em 12.05.2021, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

3364 a 3367 verso). 

6.2.2.2.2 Trofa 

 Em 19.11.2020, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à Trofa: (i) o envio do volume de 

negócios realizado pela Trofa, em Portugal, em 2019, (ii) o envio do volume de negócios 

realizado pela Trofa na prestação de cuidados de saúde privados, em Portugal, no âmbito 

da convenção com a ADSE e da convenção com o IASFA, discriminando a parte 

correspondente à comparticipação do subsistema e a parte correspondente ao 

copagamento dos beneficiários, entre 2014 e 2019, (iii) o envio do número de beneficiários 

da ADSE e do IASFA aos quais a Trofa prestou cuidados de saúde ao abrigo dos respetivos 

regimes convencionados, entre 2014 e 2019, bem como (iv) um esclarecimento sucinto sobre 

a evolução do processo de regularização da faturação de 2015 e 2016 efetuada no âmbito 

da convenção com a ADSE, desde 2019 até à data do pedido de elementos, referindo se já 

houve lugar à cobrança dos valores apurados pela ADSE para efeitos do referido processo 

de regularizações (cf. fls. 1534 a 1537). 

  Em 21.12.2020, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

1760 a 1797). 
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6.2.2.3 HPA 

 Em 19.11.2020, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado ao HPA: (i) o envio do volume de 

negócios realizado pelo HPA, em Portugal, em 2019, (ii) o envio do volume de negócios 

realizado pelo HPA na prestação de cuidados de saúde privados, em Portugal, no âmbito da 

convenção com a ADSE e da convenção com o IASFA, discriminando a parte correspondente 

à comparticipação do subsistema e a parte correspondente ao copagamento dos 

beneficiários, entre 2014 e 2019, (iii) o envio do número de beneficiários da ADSE e do IASFA 

aos quais o HPA prestou cuidados de saúde ao abrigo dos respetivos regimes 

convencionados, entre 2014 e 2019, (iv) um esclarecimento sucinto sobre a evolução do 

processo de regularização da faturação de 2015 e 2016 efetuada no âmbito da convenção 

com a ADSE, desde 2019 até à data do pedido de elementos, referindo se já houve lugar à 

cobrança dos valores apurados pela ADSE para efeitos do referido processo de 

regularizações, bem como (v) o envio da estrutura empresarial do grupo em que o HPA se 

insere (cf. fls. 1522 a 1525). 

 Em 29.12.2020, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

1966 A a 1966 H). 

 Posteriormente, em 29.01.2021, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 

17.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado ao HPA o envio de 

informação referente ao volume de negócios total relativo ao exercício de 2020, bem como 

o envio do volume de negócios realizado por uma empresa que integra o HPA na prestação 

de cuidados de saúde privados, em Portugal, no âmbito da convenção com a ADSE e da 

convenção com o IASFA, discriminando a parte correspondente à comparticipação do 

subsistema e a parte correspondente ao copagamento dos beneficiários, entre 2014 e 2019 

(cf. fls. 2146 a 2149 verso). 

 Em 19.04.2021, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

3224 a 3226). 
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 Em 06.05.2021, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado ao HPA que confirmasse se a sua 

resposta ao pedido de elementos da AdC datado de 29.01.2021 apresentava o volume de 

negócios total consolidado relativo ao exercício de 2020 e, em caso negativo, que procedesse 

ao envio dessa informação (cf. fls. 3330 a 3333). 

 Em 08.06.2021, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

3619 a 3621). 

6.2.2.4 Grupo Mello 

6.2.2.4.1 JM Capital 

 Em 19.11.2020, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à JM Capital: (i) o envio do volume 

de negócio realizado pela JM Capital, em Portugal, em 2019, bem como (ii) o envio da 

estrutura empresarial em que se insere a JM Capital (cf. fls. 1546 a 1549). 

 Em 03.12.2020, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

1745 a 1747). 

 Posteriormente, em 29.01.2021, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 

17.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à JM Capital o envio 

de informação referente ao volume de negócios total relativo ao exercício de 2020, bem 

como o envio do volume de negócios realizado por empresas que integram a JM Capital na 

prestação de cuidados de saúde privados, em Portugal, no âmbito da convenção com a ADSE 

e da convenção com o IASFA, discriminando a parte correspondente à comparticipação do 

subsistema e a parte correspondente ao copagamento dos beneficiários, entre 2014 e 2019 

(cf. fls. 2123 a 2127). 

 Em 15.03.2021, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

3085 a 3090). 

 Em 06.05.2021, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à JM Capital que confirmasse se a 
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sua resposta ao pedido de elementos da AdC datado de 29.01.2021 apresentava o volume 

de negócios total consolidado relativo ao exercício de 2020 e, em caso negativo, que 

procedesse ao envio dessa informação (cf. fls. 3342 a 3345 verso). 

 Em 14.05.2021, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

3373 a 3373 verso). 

6.2.2.4.2 CUF 

 Em 19.11.2020, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à CUF: (i) o envio do volume de 

negócios realizado pela CUF, em Portugal, em 2019, (ii) o envio do volume de negócios 

realizado pela CUF na prestação de cuidados de saúde privados, em Portugal, no âmbito da 

convenção com a ADSE e da convenção com o IASFA, discriminando a parte correspondente 

à comparticipação do subsistema e a parte correspondente ao copagamento dos 

beneficiários, entre 2014 e 2019, (iii) o envio do número de beneficiários da ADSE e do IASFA 

aos quais a CUF prestou cuidados de saúde ao abrigo dos respetivos regimes 

convencionados, entre 2014 e 2019, bem como (iv) um esclarecimento sucinto sobre a 

evolução do processo de regularização da faturação de 2015 e 2016 efetuada no âmbito da 

convenção com a ADSE, desde 2019 até à data do pedido de elementos, referindo se já houve 

lugar à cobrança dos valores apurados pela ADSE para efeitos do referido processo de 

regularizações (cf. fls. 1526 a 1529). 

 Em 04.12.2020, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

1748 a 1752). 

6.2.2.5 Grupo Lusíadas 

6.2.2.5.1 Lusíadas SGPS 

 Em 19.11.2020, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à Lusíadas SGPS: (i) o envio do 

volume de negócio realizado pela Lusíadas SGPS, em Portugal, em 2019, bem como (ii) o 
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envio da estrutura empresarial do grupo em que a Lusíadas SGPS se insere (cf. fls. 1542 a 

1545). 

  Em 21.12.2020, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

1812 a 1813). 

 Posteriormente, em 29.01.2021, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 

17.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à Lusíadas SGPS o 

envio de informação referente ao volume de negócios total relativo ao exercício de 2020, 

bem como o envio do volume de negócios realizado por empresas que integram a Lusíadas 

SGPS na prestação de cuidados de saúde privados, em Portugal, no âmbito da convenção 

com a ADSE e da convenção com o IASFA, discriminando a parte correspondente à 

comparticipação do subsistema e a parte correspondente ao copagamento dos 

beneficiários, entre 2014 e 2019 (cf. fls. 2141 a 2145). 

 Em 19.04.2021, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

3199 a 3206). 

 Em 06.05.2021, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à Lusíadas SGPS que confirmasse 

se a sua resposta ao pedido de elementos da AdC datado de 29.01.2021 apresentava o 

volume de negócios total consolidado relativo ao exercício de 2020 e, em caso negativo, que 

procedesse ao envio dessa informação (cf. fls. 3338 a 3341 verso). 

 Em 13.05.2021, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

3371 a 3372 verso). 

6.2.2.5.2 Lusíadas 

 Em 19.11.2020, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à Lusíadas: (i) o envio do volume de 

negócios realizado pela Lusíadas, em Portugal, em 2019, (ii) o envio do volume de negócios 

realizado pela Lusíadas na prestação de cuidados de saúde privados, em Portugal, no âmbito 

da convenção com a ADSE e da convenção com o IASFA, discriminando a parte 

correspondente à comparticipação do subsistema e a parte correspondente ao 
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copagamento dos beneficiários, entre 2014 e 2019, (iii) o envio do número de beneficiários 

da ADSE e do IASFA aos quais a Lusíadas prestou cuidados de saúde ao abrigo dos respetivos 

regimes convencionados, entre 2014 e 2019, bem como (iv) um esclarecimento sucinto sobre 

a evolução do processo de regularização da faturação de 2015 e 2016 efetuada no âmbito 

da convenção com a ADSE, desde 2019 até à data do pedido de elementos, referindo se já 

houve lugar à cobrança dos valores apurados pela ADSE para efeitos do referido processo 

de regularizações (cf. fls. 1545-A a 1545-E). 

 Em 21.12.2020, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

1807 a 1811). 

6.2.2.6 Luz 

 Em 19.11.2020, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à Luz: (i) o envio do volume de 

negócios realizado pela Luz, em Portugal, em 2019, (ii) o envio do volume de negócios 

realizado pela Luz na prestação de cuidados de saúde privados, em Portugal, no âmbito da 

convenção com a ADSE e da convenção com o IASFA, discriminando a parte correspondente 

à comparticipação do subsistema e a parte correspondente ao copagamento dos 

beneficiários, entre 2014 e 2019, (iii) o envio do número de beneficiários da ADSE e do IASFA 

aos quais a Luz prestou cuidados de saúde ao abrigo dos respetivos regimes 

convencionados, entre 2014 e 2019, (iv) um esclarecimento sucinto sobre a evolução do 

processo de regularização da faturação de 2015 e 2016 efetuada no âmbito da convenção 

com a ADSE, desde 2019 até à data do pedido de elementos, referindo se já houve lugar à 

cobrança dos valores apurados pela ADSE para efeitos do referido processo de 

regularizações, bem como (v) o envio da estrutura empresarial do grupo em que a Luz se 

insere (cf. fls. 1538 a 1541). 

  Em 21.12.2020, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

1799 a 1806). 

 Posteriormente, em 29.01.2021, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 

17.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à Luz o envio de 
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informação referente ao volume de negócios total relativo ao exercício de 2020, bem como 

o envio do volume de negócios realizado por empresas que integram a Luz na prestação de 

cuidados de saúde privados, em Portugal, no âmbito da convenção com a ADSE e da 

convenção com o IASFA, discriminando a parte correspondente à comparticipação do 

subsistema e a parte correspondente ao copagamento dos beneficiários, entre 2014 e 2019 

(cf. fls. 2136 a 2140). 

 Em 20.04.2021, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

3246 a 3252). 

 Em 06.05.2021, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado à Luz que confirmasse se a sua 

resposta ao pedido de elementos da AdC datado de 29.01.2021 apresentava o volume de 

negócios total consolidado relativo ao exercício de 2020 e, em caso negativo, que procedesse 

ao envio dessa informação (cf. fls. 3334 a 3337 verso). 

 Em 20.05.2021, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos acima referido (cf. fls. 

3490 a 3490 verso). 

6.2.3 Pedido de elementos aos associados da APHP 

 Em 29.01.2021, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, no n.º 2 do artigo 17.º e na alínea 

b) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado aos associados da APHP o envio de 

informação referente ao volume de negócios total relativo ao exercício de 2020, bem como 

o envio do volume de negócios realizado na prestação de cuidados de saúde privados, em 

Portugal, no âmbito da convenção com a ADSE e da convenção com o IASFA, discriminando 

a parte correspondente à comparticipação do subsistema e a parte correspondente ao 

copagamento dos beneficiários, entre 2014 e 2019 (cf. fls. 2031 a 2122, 2159 a 2178 e 2217 

a 2220). 
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 Entre 09.02.2021 e 21.06.2021, a AdC recebeu a resposta aos pedidos de elementos acima 

referidos1 (cf. fls. 2296 a 2296 verso, 2297 a 2299 verso, 3000 a 3000 verso, 3006 a 3010 

verso, 3011 a 3013 verso, 3014 a 3018, 3019 a 3021, 3022 a 3023 verso, 3025 a 3025 verso, 

3026 a 3029 verso, 3030 a 3031, 3032 a 3033 verso, 3085 a 3090, 3091 a 3101 verso, 3162 a 

3166, 3199 a 3206, 3224 a 3226, 3246 a 3252 e 3312 a 3315, 3318 a 3319 verso, 3322, 3328 

a 3329 verso, 3352 a 3354, 3355 a 3356 verso, 3361 a 3363, 3376 a 3377 verso, 3495 a 3497 

verso e 3699 a 3708). 

7 Desentranhamento e devolução de documentos 

 Em 02.07.2019, na sequência do procedimento interno de análise de prova e do requerido 

pela Lusíadas SGPS, a AdC procedeu ao desentranhamento e devolução de documentação 

apreendida nas diligências de busca, referidas na secção 6.1.7 por ter concluído que tal 

documentação não constituía meio de prova com relevância para os presentes autos (cf. fls. 

1290 a 1294). 

 Em 02.07.2019, na sequência do requerido pela Lusíadas, a AdC procedeu ao 

desentranhamento e devolução de documentação apreendida nas diligências de busca, 

referidas na secção 6.1.6 por não constituir meio de prova com relevância para os presentes 

autos (cf. fls. 1295 a 1299). 

 Em 21.12.2020 e 22.12.2020, a AdC procedeu ao desentranhamento e devolução de 

documentação apreendida nas diligências de busca, referidas na secção 6.1 por não 

constituir meio de prova com relevância para os presentes autos (cf. fls. 1814 a 1834, 1865 

a 1871 e 1884 a 1953).  

 Em 12.03.2021, na sequência da identificação por parte da APHP de documentação 

apreendida nas diligências de busca, referida na secção 6.1.1, com “informação relativa a ato 

médico de um paciente”, a AdC procedeu ao desentranhamento e devolução da referida 

 

1 Não foi possível obter resposta de duas associadas da APHP, nomeadamente da associada CTD - Centro de 
Tratamento de Doentes, Lda. (cf. fls.2067 a 2070 verso) e da associada Montepio Rainha D. Leonor - 
Associação Mutualista (cf. fls. 2115 a 2118). 
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documentação por não constituir meio de prova determinante para a demonstração da 

prática em investigação (cf. fls. 3046 a 3049). 

 Em 31.05.2021, na sequência da identificação por parte da CUF de documentação 

apreendida nas diligências de busca, referida na secção 6.1.4, que continha “elementos 

cobertos por segredo profissional de advogado”, a AdC procedeu ao desentranhamento e 

devolução da referida documentação por não constituir meio de prova determinante para a 

demonstração da prática em investigação (cf. fls. 3562 a 3564 verso). 

 Nesse mesmo dia, a AdC, na sequência da identificação de documentação apreendida nas 

diligências de busca, referida na secção 6.1.1, que não constituía meio de prova 

determinante para a demonstração da prática em investigação, procedeu igualmente ao 

desentranhamento e devolução da referida documentação à APHP (cf. fls. 3555 a 3557 

verso). 

8 Prorrogação do prazo de inquérito 

 Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Lei da Concorrência, o inquérito deve ser encerrado, 

sempre que possível, no prazo máximo de 18 meses a contar do despacho de abertura do 

processo. 

 O prazo ordenador para conclusão do inquérito terminava no dia 09.12.2020. 

 Em 10.11.2020, foi decidido, por Deliberação do conselho de administração da AdC, nos 

termos do n.º 2 do artigo 24.º da Lei da Concorrência, prorrogar o prazo de inquérito 

contraordenacional por um período adicional de 6 meses, com os fundamentos constantes 

da referida Deliberação (cf. fls. 1486). 

 Na mesma data foi dado conhecimento da referida Deliberação do conselho de 

administração da AdC às visadas (cf. fls. 1487 a 1513). 

9 Pedido de identificação de informação confidencial 

 Ao abrigo do artigo 30.º da Lei n.º 19/2012, a Autoridade desenvolveu, durante as fases de 

inquérito e de instrução do presente processo, o procedimento de tratamento de 
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informação confidencial, no âmbito do qual as visadas tiveram a oportunidade de classificar 

as informações que consideram confidenciais. 

 Sempre que a Autoridade não concordou com a referida classificação, informou as visadas 

do respetivo sentido provável de decisão, para que estas pudessem de novo pronunciar-se 

em momento prévio à adoção de decisão final pela Autoridade. 

10 Utilização na Decisão de Inquérito de documentos contendo informação confidencial 

 Através de sentido provável de decisão da AdC, e nos termos e com os fundamentos aí 

expostos, a Autoridade constatou a necessidade de utilizar, nos termos do disposto no n.º 3 

do artigo 31.º da Lei n.º 19/2012, informações que foram objeto de classificação como 

confidenciais pelas visadas, ao abrigo do disposto no artigo 30.º da Lei n.º 19/2012, na 

medida em que se mostraram necessárias à fundamentação da Decisão de Inquérito 

adotada nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 24.º e do n.º 1 do artigo 25.º 

da mesma Lei. 

 As sociedades titulares das informações confidenciais em causa foram notificadas para se 

pronunciarem, de forma individualizada, relativamente à utilização dessas informações pela 

AdC para efeitos de imputação às sociedades visadas dos factos que constituem a infração 

e como prova da mesma, bem como para efeitos de determinação de uma eventual coima, 

aplicável nos termos do artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, no momento da adoção da decisão 

final condenatória, mediante ofícios enviados em 30.06.2021 (cf. fls. 3781 a 3789, 3815 a 

3817 e 3906 a 3908 verso). 

 As sociedades titulares da informação, designadamente o HPA, a Lusíadas, a Trofa e a Luz, 

pronunciaram-se em 9, 14, 19 e 26 de julho de 2021, respetivamente (cf. fls. 3879 a 3881, 

3902 a 3905 verso, 3909 a 3913, 3914 e 3958). 

 Recebidas e analisadas as pronúncias, a AdC proferiu decisão final, em 27.07.2021, 

confirmando a utilização, para efeitos de imputação dos factos que constituem a infração e 

como prova da mesma, bem como para efeitos de determinação de uma eventual coima, 

dos documentos classificados como confidenciais e identificados em anexo à deliberação, 

tendo esta decisão final sido notificada às sociedades visadas. 
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11 Decisão de Inquérito 

 Em 29.07.2021, a Autoridade encerrou a fase de inquérito com a adoção de uma Nota de 

Ilicitude (cf. fls. 3989 a 4191 verso), nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 3 do artigo 

24.º da Lei da Concorrência, dando início à fase de instrução, relativamente às visadas: (i) 

Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, (ii) G.T.S – Grupo Trofa Saúde, SGPS, S.A., 

(iii) Hospital Privado da Trofa, S.A., (iv) Hospitalar Particular do Algarve, S.A., (v) José de Mello 

Capital, S.A., (vi) CUF, S.A., (vii) Lusíadas SGPS, S.A., (viii) Lusíadas, S.A. e (ix) Luz Saúde, S.A.. 

 A notificação da NI, por carta registada, foi realizada por ofícios datados de 29.07.2021, 

sendo que todas as visadas foram consideradas notificadas em 30.07.2021 (cf. fls. 4224 a 

4250). 

 Para efeitos do exercício dos direitos de defesa das visadas, a Autoridade fixou o prazo de 

20 (vinte) dias úteis, a contar da data de receção da NI para, querendo, se pronunciarem 

sobre o conteúdo da mesma, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 25.º da Lei 

n.º 19/2012, e no artigo 50.º do RGCO, aplicável ex vi do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 19/2012. 

12 Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

12.1 Prorrogação do prazo de pronúncia 

 Foi requerida a prorrogação do prazo para pronúncia sobre a Nota de Ilicitude por parte das 

seguintes visadas: 

(i) Grupo Trofa: apresentou em 30.07.2021 um pedido de prorrogação de prazo para 

pronúncia sobre a Nota de Ilicitude por período de 40 (quarenta) dias úteis (cf. fls. 4283 

a 4285); 

(ii) APHP: apresentou em 03.08.2021 um pedido de prorrogação de prazo para pronúncia 

sobre a Nota de Ilicitude por período não inferior a 40 (quarenta) dias úteis (cf. fls. 

4308 a 4309 verso); 

(iii) Luz: apresentou em 04.08.2021 um pedido de prorrogação de prazo para pronúncia 

sobre a Nota de Ilicitude por período de 40 (quarenta) dias úteis (cf. fls. 4349 a 4351); 
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(iv) HPA: apresentou em 05.08.2021 um pedido de prorrogação de prazo para pronúncia 

sobre a Nota de Ilicitude por período de 30 (trinta) dias úteis (cf. fls. 4359 a 4360); 

(v) Grupo Lusíadas: apresentou em 09.08.2021 um pedido de prorrogação de prazo para 

pronúncia sobre a Nota de Ilicitude por período de, pelo menos, 30 (trinta) dias úteis 

(cf. fls. 4368 a 4370). 

 Em 11.08.2021, após apreciação dos referidos pedidos, a AdC comunicou o deferimento 

parcial dos pedidos a todas as visadas no processo, tendo concedido às mesmas 20 (vinte) 

dias úteis adicionais ao prazo inicialmente estabelecido para apresentação de pronúncia 

sobre a Nota de Ilicitude notificada em 30.07.2021 (cf. fls. 4376 a 4381). 

 Posteriormente, foi requerida, pela segunda vez, a prorrogação do prazo para pronúncia 

sobre a Nota de Ilicitude por parte das seguintes visadas: 

(i) Grupo Trofa: apresentou em 01.09.2021 um segundo pedido de prorrogação de prazo 

para pronúncia sobre a Nota de Ilicitude por período não inferior a 20 (vinte) dias úteis 

(cf. fls. 4401 a 4403); 

(ii) Grupo Lusíadas: apresentou em 03.09.2021 um segundo pedido de prorrogação de 

prazo para pronúncia sobre a Nota de Ilicitude por período de, pelo menos, 30 (trinta) 

dias úteis (cf. fls. 4417 a 4419); 

(iii) HPA: apresentou em 03.09.2021 um segundo pedido de prorrogação de prazo para 

pronúncia sobre a Nota de Ilicitude por período de 20 (vinte) dias úteis (cf. fls. 4420 a 

4420 verso); 

(iv) APHP: apresentou em 03.09.2021 um segundo pedido de prorrogação de prazo para 

pronúncia sobre a Nota de Ilicitude por período não inferior a 20 (vinte) dias úteis (cf. 

fls. 4421 a 4422 verso); 

(v) CUF: apresentou em 09.09.2021 um pedido de prorrogação de prazo para pronúncia 

sobre a Nota de Ilicitude por período de, pelo menos, 20 (vinte) dias úteis (cf. fls. 4440 

a 4441 verso). 

 Em 13.09.2021, após apreciação dos referidos pedidos, a AdC comunicou o deferimento 

parcial dos pedidos a todas as visadas no processo, tendo concedido às mesmas 15 (quinze) 
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dias úteis adicionais ao prazo previamente estabelecido para apresentação de pronúncia 

sobre a Nota de Ilicitude notificada em 30.07.2021 (cf. fls. 4462 a 4467). 

 Adicionalmente, foi requerida, pela terceira vez, a prorrogação do prazo para pronúncia 

sobre a Nota de Ilicitude por parte das seguintes visadas: 

(i) Grupo Trofa: apresentou em 08.10.2021 um terceiro pedido de prorrogação de prazo 

para pronúncia sobre a Nota de Ilicitude por período não inferior a 10 (dez) dias úteis 

(cf. fls. 4484 a 4485 verso); 

(ii) HPA: apresentou em 08.10.2021 um terceiro pedido de prorrogação de prazo para 

pronúncia sobre a Nota de Ilicitude por período de 10 (dez) dias úteis (cf. fls. 4486 a 

4486 verso); 

(iii) Grupo Lusíadas: apresentou em 11.10.2021 um terceiro pedido de prorrogação de 

prazo para pronúncia sobre a Nota de Ilicitude por período de, pelo menos, 10 (dez) 

dias úteis (cf. fls. 4487 a 4489); 

(iv) CUF: apresentou em 11.10.2021 um segundo pedido de prorrogação de prazo para 

pronúncia sobre a Nota de Ilicitude por período de 10 (dez) dias úteis (cf. fls. 4490 a 

4491 verso); 

(v) Luz: apresentou em 12.10.2021 um segundo pedido de prorrogação de prazo para 

pronúncia sobre a Nota de Ilicitude por período de 10 (dez) dias úteis (cf. fls. 4492 a 

4493 verso). 

 Em 12.10.2021, após apreciação dos referidos pedidos, a AdC comunicou às visadas 

referidas supra o indeferimento dos mesmos (cf. fls. 4494 a 4498). 

12.2 Pronúncias escritas 

 Todas as visadas no processo apresentaram a sua pronúncia sobre a Nota de Ilicitude (ou 

PNI) em 18.10.2021 (Grupo Lusíadas (cf. fls. 4507 a 4629 e 4958 a 5149), Grupo Trofa (cf. fls. 

4630 a 4957 verso e 5873 a 5951), Luz (cf. fls. 5150 a 5232), JM Capital (cf. fls. 5233 a 5256 e 

5825 a 5869), CUF (cf. fls. 5257 a 5360 e 5620 a 5824), HPA (cf. fls. 5361 a 5429) e APHP (cf. 

fls. 5430 a 5617). 
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 Adicionalmente, as visadas APHP, Grupo Trofa e HPA requereram, no âmbito das respetivas 

PNI, a realização de Diligências Complementares de Prova, conforme melhor detalhado na 

secção seguinte. 

13 Diligências complementares de prova 

13.1 Diligências complementares de prova requeridas 

 Conforme referido supra, as visadas APHP, Grupo Trofa e HPA requereram, nos termos do 

disposto n.º 1 do artigo 25.º da Lei da Concorrência, a realização de Diligências 

Complementares de Prova, em particular, a inquirição de testemunhas. 

 A APHP requereu a inquirição das seguintes testemunhas (cf. fls. 5471 verso):  

(i) [Colaborador 2]; e 

(ii) [Colaborador 3] ([Colaborador 3] ou Presidente da APHP). 

 O Grupo Trofa requereu a inquirição das seguintes testemunhas (cf. fls. 4706):  

(i) [Colaborador 4] ([Colaborador 4]); 

(ii) [Colaborador 5] ([Colaborador 5]); 

(iii) [Colaborador 3]; 

(iv) [Colaborador 6] ([Colaborador 6]); 

(v) [Colaborador 7] ([Colaborador 7]); e 

(vi) [Colaborador 8] ([Colaborador 8]). 

 Por fim, o HPA requereu a inquirição das seguintes testemunhas (cf. fls. 5429 verso):  

(i) [Colaborador 10] ([Colaborador 10]); 

(ii) [Colaborador 9] ([Colaborador 9]); e 

(iii) [Colaborador 11] ([Colaborador 11]). 

 Refira-se que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 25.º da Lei da Concorrência, a 

Autoridade pode recusar, através de decisão fundamentada, a realização de diligências 



Versão Não Confidencial 

  
 

45 

 

complementares de prova requeridas quando as mesmas forem manifestamente 

irrelevantes ou tiverem intuito dilatório. 

 Neste contexto, e para aferir da pertinência e relevância das diligências de inquirição, a AdC 

notificou as referidas visadas, através de ofícios de 22.10.2021, para prestarem as seguintes 

informações relativamente às testemunhas cuja inquirição havia sido solicitada (cf. fls. 5952 

a 5957): 

(i) Funções desempenhadas pelas testemunhas indicadas desde 2014, ou, em caso 

posterior, desde a respetiva data de entrada em funções na empresa; 

(ii) Razão de ciência das testemunhas; e  

(iii) Factos concretos sobre os quais é pretendida a respetiva inquirição. 

 Após a prestação dos esclarecimentos solicitados (cf. fls. 5958 a 5966 verso) e subsequente 

análise dos mesmos, a AdC deferiu todas as inquirições de testemunhas requeridas e 

notificou as mesmas, através de ofícios datados de 04.11.2021, do agendamento das 

referidas diligências de inquirição (cf. fls. 5967 a 5988). 

 Posteriormente ao agendamento das diligências por parte da AdC, a APHP prescindiu da 

inquirição da testemunha [Colaborador 2] (cf. fls. 6892). 

13.2 Diligências complementares de prova realizadas 

 Conforme referido supra, a AdC deferiu todas as inquirições de testemunhas requeridas, 

tendo realizado as mesmas, exceto a inquirição prescindida pela APHP, entre 25.11.2021 e 

20.12.2021: 

(i) Dr. [Colaborador 3] (requerida pela APHP): realizada em 25.11.2021 (cf. fls. 6904 a 

6904-I verso); 

(ii) Dr. [Colaborador 6] (requerida pelo Grupo Trofa): realizada em 02.12.2021 (cf. fls. 6935 

a 6941 verso); 

(iii) Dr. [Colaborador 7] (requerida pelo Grupo Trofa): realizada em 06.12.2021 (cf. fls. 6964 

a 6971); 
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(iv) Dr. [Colaborador 8] (requerida pelo Grupo Trofa): realizada em 07.12.2021 (cf. fls. 6942 

a 6946 verso); 

(v) Dr. [Colaborador 5] (requerida pelo Grupo Trofa): realizada em 14.12.2021 (cf. fls. 7586 

a 7594); 

(vi) Dr. [Colaborador 4] (requerida pelo Grupo Trofa): realizada em 15.12.2021 (cf. fls. 7546 

a 7550); 

(vii) Dr. [Colaborador 9] (requerida pelo HPA): realizada em 16.12.2021 (cf. fls. 7557 a 7563); 

(viii) Eng. [Colaborador 11] (requerida pelo HPA): realizada em 16.12.2021 (cf. fls. 7564 a 

7571); 

(ix) Dr. [Colaborador 3] (requerida pelo Grupo Trofa): realizada em 17.12.2021 (cf. fls. 7576 

a 7585); e 

(x) Dr. [Colaborador 10] (requerida pelo HPA): realizada em 20.12.2021 (cf. fls. 7572 a 7575 

verso). 

13.3 Relatório de diligências complementares de prova 

 Os resultados das diligências complementares de prova realizadas encontram-se descritos 

no Relatório de Diligências Complementares de Prova (cf. fls. 7732 a 7800). 

 O referido Relatório, ao qual se juntam os autos das inquirições realizadas, e respetivos 

documentos anexos, foi notificado a todas as visadas, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 5 do artigo 25.º da Lei da Concorrência, através de ofícios de 26.01.2022, 

tendo sido fixado o prazo de 10 (dez) dias úteis para pronúncia sobre o mesmo (cf. fls. 7876 

a 7889). 

 Pronunciaram-se sobre o Relatório de Diligências Complementares de Prova a APHP (cf. fls. 

7893 a 7899), o Grupo Lusíadas (cf. fls. 7900 a 7904), o Grupo Trofa (cf. fls. 7905 a 7912 verso) 

e o HPA (cf. fls. 7913 a 7916 verso). 
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14 Diligências probatórias oficiosas em fase de instrução  

14.1 Pedidos de elementos às visadas 

 Em 17.02.2022, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, foi solicitado a todas as visadas a apresentação 

do volume de negócios total consolidado relativo ao exercício de 2021, ou, caso o mesmo 

não tivesse sido apurado à data do referido pedido, de uma estimativa do mesmo (cf. fls. 

7917 a 7946). 

 Entre 22.02.2022 e 04.03.2022, a AdC recebeu as respostas aos pedidos de elementos acima 

referidos (cf. fls. 7947 a 7949, 7951, 7952 a 7953, 7956 a 7957 verso, 7959 a 7960 e 7961 a 

7963 verso). 

 Em 22.03.2022, foi solicitado à visada APHP, nos termos e para os efeitos do artigo 15.º, do 

n.º 2 do artigo 17.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 19/2012, a apresentação do 

volume de negócios total realizado pela associação no exercício de 2019 (cf. fls. 7966 a 7970). 

 Em 28.03.2022, a AdC recebeu a resposta ao pedido de elementos referido no parágrafo 

anterior (cf. fls. 7979). 

 Em 31.05.2022, na sequência dos pedidos de elementos e respetivas respostas referidos nos 

§§ 156 e 157, a AdC solicitou às visadas Trofa SGPS, HPA, JM Capital e Luz a indicação do valor 

oficial dos volumes de negócio solicitados nos referidos pedidos de elementos (cf. fls. 8140 

a 8143). 

 Em 09.06.2022, a AdC recebeu a resposta da Trofa SGPS ao pedido referido no parágrafo 

anterior (cf. fls. 8144 a 8146 verso). 

 Em 14.06.2022, na sequência dos pedidos de elementos e respetivas respostas referidos nos 

§§ 156 e 157, a AdC solicitou às visadas HPA, JM Capital e Luz a indicação do valor oficial dos 

volumes de negócio solicitados nos referidos pedidos de elementos (cf. fls. 8170 a 8184). 

 Entre 17.06.2022 e 22.06.2022, a AdC recebeu a resposta aos pedidos referidos no parágrafo 

anterior (cf. fls. 8192 a 8195, 8307 a 8308 e 8311 a 8312). 
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15 Acesso das visadas ao processo 

 Após a adoção da NI, as visadas tiveram oportunidade de, a todo o tempo, consultar o 

processo e dele obter cópias, nos termos e para os efeitos do artigo 33.º da Lei da 

Concorrência. 

 Desde a adoção da NI, foram efetuados e deferidos os seguintes pedidos de acesso ao 

processo: 

• Pela APHP: 

• Em 03.08.2021, requereu a consulta presencial da versão confidencial do 

processo, nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 4308 a 4309 

verso), tendo a mesma sido deferida pela Autoridade, em 03.08.2021, 

informando que os autos se encontravam disponíveis para consulta (cf. fls. 4310 

a 4310 verso); 

• Em 05.08.2021, solicitou cópia simples de folhas específicas da versão não 

confidencial do processo (cf. fls. 4361), tendo a AdC deferido o pedido, em 

05.08.2021, e enviado, em 06.08.2021, em suporte digital, uma pasta 

comprimida com a referida cópia (cf. fls. 4362 e 4365 verso); 

• Em 23.09.2021, solicitou cópia simples da versão não confidencial do processo, 

nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 4475 a 4476), tendo a 

AdC deferido o pedido, em 23.09.2021, e enviado, em 24.09.2021, em suporte 

digital, um link para descarga da referida versão não confidencial (cf. fls. 4477 a 

4478 verso e 4482 a 4482 verso). 

• Em 23.06.2022, solicitou cópia simples de folhas específicas da versão não 

confidencial do processo (cf. fls. 8319), tendo a AdC deferido o pedido, em 

23.06.2022, e enviado, em 24.06.2022, em suporte digital, um link para descarga 

da referida versão não confidencial (cf. fls. 8320 e 8327 a 8328); 

• Pelo Grupo Trofa: 
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• Em 30.07.2021, solicitou cópia simples da versão não confidencial do processo, 

nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 4283 a 4285), tendo a 

AdC deferido o pedido, em 02.08.2021, e enviado, 03.08.2021, em suporte 

digital, um link para descarga da referida versão não confidencial (cf. fls. 4293 a 

4293 verso e 4306 a 4307); 

• Em 13.08.2021, solicitou cópia simples de elementos específicos da versão não 

confidencial que, no entendimento do Grupo Trofa, não haviam sido 

disponibilizados (cf. fls. 4383 a 4384), tendo a AdC esclarecido, em 13.08.2021, 

que os documentos solicitados correspondiam a ficheiros duplicados, isto é, 

documentos cujo teor é integralmente idêntico a outros ficheiros apreendidos 

e que já haviam sido disponibilizados em momento anterior (cf. fls. 4385)2; 

• Em 20.05.2022, solicitou cópia simples de elementos específicos da versão não 

confidencial, nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 8133 a 

8134), tendo a AdC deferido o pedido, em 23.05.2022, e enviado, 24.05.2022, em 

suporte digital, um link para descarga da referida versão não confidencial (cf. fls. 

8135 e 8138 a 8139).  

• Pelo HPA: 

• Em 30.07.2021, solicitou cópia simples da versão não confidencial do processo, 

nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 4286 a 4286 verso), 

tendo a AdC deferido o pedido, em 02.08.2021, e enviado, 03.08.2021, em 

suporte digital, um link para descarga da referida versão não confidencial (cf. fls. 

4296 a 4297 e 4317 a 4318 verso); 

• Em 09.09.2021, questionou a existência de alterações à versão não confidencial 

disponibilizada (cf. fls. 4437 a 4439 verso), tendo a AdC prestado, em 10.09.2021, 

os esclarecimentos necessários (cf. fls. 4449 a 4450). 

 

2 Na sequência deste pedido, a AdC tomou a iniciativa de prestar esclarecimentos a todas as visadas acerca 
da existência e tratamento de ficheiros contidos/duplicados no processo (cf. fls. 4385 a 4391). 
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• Pela CUF: 

• Em 03.08.2021, requereu a consulta presencial da versão confidencial do 

processo, nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 4321 a 4322 

verso), tendo a mesma sido deferida pela Autoridade, em 03.08.2021, 

informando que os autos se encontravam disponíveis para consulta (cf. fls. 4323 

a 4323 verso); 

• Adicionalmente, foi solicitado, no mesmo dia, cópia simples da versão não 

confidencial do processo, nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (cf. 

fls. 4321 a 4322), tendo a AdC deferido o pedido, em 03.08.2021, e enviado, em 

04.08.2021, em suporte digital, um link para descarga da referida versão não 

confidencial (cf. fls. 4323 a 4323 verso e 4345 a 4346); 

• Em 27.08.2021, requereu cópia simples de documentação que entendia não 

constar da versão não confidencial do processo (cf. fls. 4392 a 4394 verso), tendo 

a AdC esclarecido, em 30.08.2021, que as versões não confidenciais da 

documentação solicitada já haviam sido disponibilizadas em momento anterior 

(cf. fls. 4395 e 4395 verso); 

• Em 08.09.2021, esclareceu e reiterou o pedido de cópias simples de 

documentação que havia sido classificada como confidencial pela visada APHP, 

realizado em 27.08.2021, tendo a AdC prestado, em 10.09.2021, os 

esclarecimentos necessários e referido que as versões não confidenciais da 

documentação solicitada já haviam sido disponibilizadas em momento anterior 

(cf. fls. 4448 a 4448 verso); 

• Adicionalmente, no referido pedido, questionou a existência de alterações à 

versão não confidencial disponibilizada (cf. fls. 4425 a 4436), tendo a AdC 

prestado, em 10.09.2021, os esclarecimentos necessários (cf. fls. 4448 a 4448 

verso). 

• Pelo Grupo Lusíadas: 
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• Em 30.07.2021, requereu a consulta presencial da versão confidencial do 

processo, nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 4287 a 4289 

e 4290), tendo a mesma sido deferida pela Autoridade, em 02.08.2021, 

informando que os autos se encontravam disponíveis para consulta (cf. fls. 4291 

a 4291 verso e 4292 a 4292 verso); 

• No mesmo dia, foi solicitada cópia simples da versão não confidencial do 

processo, nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 4288 a 4289 

e 4290), tendo a AdC deferido o pedido, em 02.08.2021, e enviado, em 

03.08.2021, em suporte digital, um link para descarga da referida versão não 

confidencial (cf. fls. 4291 a 4291 verso, 4292 a 4292 verso e 4304 a 4305); 

• Em 01.09.2021, solicitou cópia simples de documentação que, no entender do 

Grupo Lusíadas, não constava da versão não confidencial do processo (cf. fls. 

4407 a 4409), tendo a AdC prestado os devidos esclarecimentos, em 02.09.2021, 

quanto aos elementos em causa e concluído não ter existido qualquer restrição 

ou violação do direito de acesso ao processo (cf. fls. 4411 e 4412); 

• Foi ainda requerido, no mesmo dia, a consulta presencial da versão confidencial 

do processo, nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 4410 a 

4410 verso), tendo a mesma sido deferida pela Autoridade, em 02.09.2021, 

informando que os autos se encontravam disponíveis para consulta (cf. fls. 4413 

a 4413 verso); 

• Em 10.09.2021, questionou a existência de alterações à versão não confidencial 

disponibilizada (cf. fls. 4454 a 4458), tendo a AdC prestado, em 13.09.2021, os 

esclarecimentos necessários (cf. fls. 4459 a 4461). 

• Pela Luz: 

• Em 30.07.2021, solicitou cópia simples da versão não confidencial do processo, 

nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 4278 a 4278 verso), 

tendo a AdC deferido o pedido, 02.08.2021, e enviado, em 03.08.2021, em 
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suporte digital, um link para descarga da referida versão não confidencial (cf. fls. 

4298 a 4298 verso e 4319 a 4320); 

• Em 04.08.2021, requereu a consulta presencial da versão confidencial do 

processo, nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 4340 a 4341 

verso), tendo a mesma sido deferida pela Autoridade, em 04.08.2021, 

informando que os autos se encontravam disponíveis para consulta (cf. fls. 4347 

a 4348 verso); 

• Em 31.08.2021, solicitou cópia simples da versão não confidencial do processo, 

nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 4396 a 4397 verso), 

tendo a AdC deferido o pedido, em 01.09.2021, e enviado, em 02.09.2021, em 

suporte digital, um link para descarga da referida versão não confidencial (cf. fls. 

4398 a 4399 verso e 4414 a 4416); 

• Em 09.09.2021, questionou a existência de alterações à versão não confidencial 

disponibilizada (cf. fls. 4444 a 4447), tendo a AdC prestado, em 10.09.2021, os 

esclarecimentos necessários (cf. fls. 4451 a 4452); 

• Em 05.11.2021, requereu a consulta presencial da versão confidencial do 

processo, nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 6008), tendo 

o mesmo sido deferido pela Autoridade, em 05.11.2021, informando que os 

autos se encontravam disponíveis para consulta (cf. fls. 6008-A a 6008-A verso). 

• Em 20.06.2022, solicitou cópia simples de folhas específicas da versão não 

confidencial do processo (cf. fls. 8299), tendo a AdC deferido o pedido, em 

20.06.2022, e enviado, em 21.06.2022, em suporte digital, um link para descarga 

da referida versão não confidencial (cf. fls. 8304 e 8309 a 8310); 

• Pela JM Capital: 

• Em 09.09.2021, solicitou cópia simples da versão não confidencial do processo, 

nos termos do artigo 33.º da Lei da Concorrência (cf. fls. 4442 a 4443), tendo a 

AdC deferido o pedido, em 10.09.2021, e enviado, em 14.09.2021, em suporte 
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digital, um link para descarga da referida versão não confidencial (cf. fls. 4453 a 

4453 verso e 4471 a 4472).  
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 DAS QUESTÕES PRÉVIAS  

 Em sede de fase de inquérito, no contexto de requerimentos apresentados na pendência e 

sequência das diligências de buscas e apreensão, as visadas tiveram ocasião de requerer a 

pronúncia da AdC relativamente a diversos tipos de nulidades e irregularidades. Algumas 

das quais foram igualmente alegadas, desta vez, em sede de pronúncia sobre a Nota de 

Ilicitude. 

 Sem prejuízo da pronúncia da AdC a todas as questões prévias suscitadas pelas visadas em 

sede de pronúncia sobre a Nota de Ilicitude3, nos termos plasmados na presente secção da 

presente Decisão, remete-se adicionalmente para as respostas da Autoridade aos 

requerimentos apresentados em contexto de diligências de buscas e apreensão, todas 

constantes dos autos a fls. 3927 a 3954 verso e 3975 a 3982.  

16 Da alegada nulidade da apreensão da prova fora do âmbito do mandado 

16.1 Pronúncia da visada 

 De acordo com a visada Trofa (cf. fls. 4643), o despacho que antecedeu o Mandado de Busca 

e Apreensão, apresentava referências temporais relativas ao âmbito temporal concreto a 

que se deveria cingir a diligência, devendo estar os limites compreendidos entre 2015 e 

janeiro de 2019, tal como considerados pelo despacho. 

16.2 Apreciação da AdC e conclusão 

 Importa, desde já, esclarecer que os mandados de busca e apreensão emitidos pelo 

Ministério Público (MP) não têm de identificar a delimitação do âmbito temporal, já que, para 

além da existência da infração, a duração da infração é um dos elementos essenciais que se 

pretende apurar com a realização da diligência de busca e apreensão. 

 

3 Cf. fls. 4511 a 4520, 4639 a 4645 verso, 5164 verso a 5200 verso, 5236 verso a 5237 verso, 5261 a 5267, 5365 
a 5384 e 5434 a 5437 verso. 
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 No caso concreto, o despacho que antecedeu os mandados de busca e apreensão emitidos 

pelo MP, constantes dos autos, continham algumas referências temporais, reveladoras da 

necessidade de abranger um período de tempo que, naturalmente, inclui os anos de 2014 a 

2019, não excluindo e nem podendo excluir a necessidade de acautelar a pesquisa de 

elementos de prova que alicercem e corroborem as suspeitas existentes, e que podem 

anteceder ou ser posteriores ao intervalo de tempo referido. 

 Isso mesmo resulta da seguinte passagem do referido despacho: “(…) para cabal 

esclarecimento destes factos, importa ainda recolher outros elementos de prova que alicercem 

as suspeitas existentes e que permitam percecionar a sua real dimensão, confirmar o âmbito 

temporal da infração, esclarecer o modo como foi implementado na prática, bem como 

identificar os agentes da infração, nomeadamente os respetivos titulares dos órgãos de 

administração e/ou de direção das visadas responsáveis pelo acordo” (sublinhado da AdC). 

 Ou seja, resulta do despacho que antecedeu os mandados que existem elementos 

probatórios de que a infração jusconcorrencial se verificava, pelo menos, desde 2014 e até 

2019, sendo necessário e indispensável a realização das diligências de busca, exame, recolha 

e apreensão para o acesso a toda a documentação que pudesse existir relativamente à 

prática em causa na empresa buscada, mesmo documentação referente a períodos 

anteriores aos explicitamente referidos nos mandados. 

 A circunscrição da diligência a um período temporal específico seria manifestamente 

contraditório com a finalidade pretendida com a diligência em causa. 

 Isto é, o período temporal referido no despacho que antecedeu os mandados traduz o 

tempo em que se considera ter existido uma prática anticoncorrencial, mas tal, 

evidentemente, não restringe nem constrange a apreensão de elementos balizados fora 

desse período indicativo, já que as próprias buscas per si visam adquirir prova a carrear para 

o processo e determinar a duração da infração. 

 Adicionalmente, a apreensão de elementos tem ínsita a necessidade de analisar um período 

anterior em que as visadas de alguma maneira prepararam e discutiram o que se seguiria. 

De resto, importa sempre contextualizar a prática e tal contexto passa também pelo 

conhecimento e valoração do que antecede a prática propriamente dita. 
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 É, assim, fundamental conhecer os factos que antecedem o período considerado para uma 

determinação exata da existência e natureza da prática, para o apuramento das visadas e 

qual o período em que vigorou a referida prática. Tal contribui aliás para assegurar a certeza 

e clareza jurídicas quanto aos factos imputados às visadas para efeitos de exercício dos 

direitos de defesa das visadas.  

 O mesmo se aplica quanto ao período posterior à referida data de 2019, na medida em que 

as visadas mantiveram o contacto e discussão na sequência da decisão de cada visada de 

suspender ou não a convenção com a ADSE, permitindo exatamente o que se pretende: uma 

distinção clara no tempo entre o que consubstancia e o que não consubstancia uma 

infração.  

 Neste sentido, não restam dúvidas da essencialidade de tais informações para efeitos de 

imputação na medida em que constituem meios de prova relevantes para efeitos de 

determinação da prática e do período em que a mesma se verificou. 

 De todo o exposto, conclui-se pela inexistência de qualquer nulidade. 

17 Da alegada nulidade quanto ao alargamento do mandado ao IASFA 

17.1 Pronúncia da visada 

 A visada APHP alega que a extensão do mandado ao IASFA com base num comportamento 

idêntico ao adotado relativamente à ADSE carece de sentido, uma vez que estão em causa, 

segundo a APHP, factualidades distintas (cf. fls. 5437).  

 Refere ainda a visada que foi o IASFA a solicitar à APHP que exercesse mediação 

relativamente ao pagamento da dívida. 

17.2 Apreciação da AdC e conclusão 

 Considerando os indícios de infração conhecidos da AdC aquando da abertura do inquérito 

(cf. secção 6.1 supra), a AdC identificou a necessidade de se proceder à realização de 

diligências de busca, exame, recolha e apreensão de documentação. 
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 Para o efeito foi requerida a emissão de mandados de busca e apreensão junto do MP de 

forma a obter elementos constitutivos de prova de um possível acordo das visadas no 

âmbito do processo de negociação com a ADSE. Em data posterior, com efeito, a AdC 

apresentou um requerimento solicitando o alargamento do objeto do mandado de busca, 

exame, recolha e apreensão às convenções celebradas com o IASFA. 

 A apresentação de tal pedido de alargamento revelou-se absolutamente necessário para 

efeitos de apuramento da verdade material dos factos, considerando as notícias segundo as 

quais a Luz e a CUF teriam adotado, relativamente ao IASFA, um comportamento semelhante 

ao que haviam adotado face à ADSE, tendo ambos os grupos de saúde comunicado a sua 

decisão de suspender (de forma unilateral) as convenções celebradas com o IASFA. 

 Perante tais indícios, não podia a Autoridade ignorar e deixar de requerer os respetivos 

mandados de busca, sob pena de incumprimento grosseiro da sua missão e das suas 

atribuições. 

 E considerando a importância dos factos em causa, o MP, entidade competente para a 

emissão dos mandados de busca e apreensão, não teve dúvidas quanto à pertinência do 

pedido e emitiu os respetivos mandados. 

 Em face do exposto, conclui-se pela inexistência de qualquer irregularidade nesta matéria. 

18 Da alegada proibição de apreensão de mensagens de correio eletrónico em processo 

contraordenacional; Da alegada violação do segredo profissional; Da alegada 

inaplicabilidade ao correio eletrónico da distinção entre correspondência fechada e 

correspondência aberta; Da alegada necessidade de mandado judicial 

18.1 Pronúncia das visadas 

 De acordo com todas as visadas por referência às respetivas pronúncias sobre a Nota de 

Ilicitude, para as quais se remete para um conhecimento exaustivo do alegado pelas visadas 

no que se refere a todas as questões prévias aqui apreciadas, a correspondência eletrónica 

foi apreendida pela AdC de forma ilegal, constituindo um meio de prova proibido por 

violação do sigilo de correspondência.  
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 Para as visadas, o MP não tem competência para emitir mandado de busca que incida sobre 

correio eletrónico por se encontrar tal matéria sujeita a autorização judicial, considerando 

que a violação de regras respeitantes à competência para autorização de apreensão de 

correio eletrónico, estabelecidas pela Lei do Cibercrime (Lei n.º 109/2009, de 15 de 

setembro) e pelo CPP, determinam a nulidade da prova (cf. fls. 4513, 4639, 5163 verso, 5173, 

5237, 5263, 5369 e 5434). 

 As visadas referem que em processos contraordenacionais não é permitida a intromissão 

na correspondência nem a utilização de prova que implique a violação do segredo 

profissional, com exceção dos casos previstos em matéria penal. O disposto no artigo 42.º 

do RGCO encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 34.º, n.º 1 da CPR 

consagrando que a AdC não tem poderes para afastar do processo sancionatório da 

concorrência a aplicação das proibições de prova que se apliquem ao processo 

contraordenacional. 

 De acordo com as visadas, a AdC viola a lei quando apreende, com base num despacho do 

MP, prova que viola o sigilo das comunicações e a utiliza em processo contraordenacional, 

o que acarreta a nulidade de toda a diligência e das mensagens de correio eletrónico 

apreendidas. 

 Segundo as visadas, o exame de mensagens de correio eletrónico deve, pois, ser 

considerado nulo. 

 As visadas invocam ainda a inaplicabilidade da distinção entre correspondência fechada e 

aberta (cf. fls. 4511, 4640 verso, 5237, 5261 e 5375) por, desde logo, considerarem que o 

artigo 34.º, n.º 4 da Constituição da República Portuguesa (CRP) não contempla tal distinção, 

uma vez que o propósito do preceito é o de proteger a privacidade, o que por consequência 

se prevê em termos equivalentes no CPP, não podendo uma carta depois de aberta ser 

considerada como um mero documento. 

 Consideram que sempre teria que se respeitar o regime previsto na Lei do Cibercrime e do 

CPP, para onde remete a Lei da Concorrência, e de onde se conclui que a autoridade 

judiciária competente para autorizar a AdC seria o JIC (e não o MP), prevendo-se ademais, 

segundo as visadas, que competirá ao juiz de instrução tomar conhecimento do teor da 
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correspondência apreendida. Consequentemente, a prova obtida sem o competente 

mandado judicial corresponde a prova nula.  

 Por todo o exposto, consideram que a correspondência apreendida pela AdC nestes termos 

corresponde a prova proibida. 

18.2 Apreciação da AdC e conclusão 

 Em primeiro lugar, e independentemente dos posicionamentos teóricos e doutrinários que 

possam ser perfilhados quanto à pertinência de distinção entre correio eletrónico 

aberto/lido versus fechado/não lido, importa sublinhar que, neste caso concreto, apenas 

estão em causa diligências de busca, exame e apreensão de correio eletrónico aberto e lido, 

não se discutindo, nesta sede, as diligências de busca, exame e apreensão de mensagens de 

correio eletrónico não abertas ou lidas. 

 Isto é, a diligência empreendida pela AdC reconduziu-se à pesquisa, análise e posterior 

apreensão de documentos potencialmente relevantes para a investigação, incluindo 

mensagens de correio eletrónico aberto e lido, em cumprimento do referido mandado. 

 Quer o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), quer o Tribunal da Relação 

de Lisboa (TRL), e até o próprio Tribunal de Instrução Criminal (TIC), que têm vindo a ser 

chamados para conhecer deste tema em sede recursória, têm consistentemente afastado 

qualquer juízo de inconstitucionalidade. 

 E tal afastamento prende-se com a circunstância de qualificarem as mensagens de correio 

eletrónico lidas/abertas como documentos e não correspondência, o que faz desconvocar a 

aplicação do artigo 34.º da CRP. 

 A alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei da Concorrência determina expressamente a 

legitimidade da Autoridade para, no âmbito de diligências de busca e apreensão, apreender 

“extratos de escrita e demais documentação, independentemente do seu suporte”, desde que 

subjacente a um juízo prévio sobre a necessidade de apreensão, “sempre que tais diligências 

se mostrem necessárias à obtenção da prova”. 
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 Claramente, a intenção do legislador foi a de conferir uma redação ampla àquela norma, de 

modo a que fosse abrangida toda a forma de documentação, “independentemente do seu 

suporte”, nomeadamente correio eletrónico, sendo o artigo 18.º da Lei da Concorrência 

inequivocamente conforme com o n.º 4 do artigo 34.º da CRP. 

 O n.º 4 do artigo 34.º da CRP prevê que “[é] proibida toda a ingerência das autoridades públicas 

na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação”, sendo 

entendimento doutrinal e jurisprudencial constante que “[na] busca na sede e nas demais 

instalações das pessoas coletivas não beneficia da proteção constitucional do domicílio do artigo 

34.º da CRP”. 

 Como esclarece VITAL MOREIRA, “(…) deverá concluir-se que a possibilidade de busca e apreensão 

de mensagens de correio eletrónico e outras mensagens de natureza eletrónica provenientes ou 

recebidas por funcionários, colaboradores, agentes, administradores, gerentes nessa qualidade, 

ou qualquer outra forma de vínculo de empresas ou outros tipos de pessoas coletivas se deve 

considerar que se está em todo o caso – mesmo tratando-se de caixas de correio nominativas – 

na esfera da pessoa coletiva e não das pessoas singulares através das quais aquela comunica. 

Tais caixas de correio eletrónico (ou outras fontes de mensagens eletrónicas) não beneficiam, por 

isso, da proteção constitucional conferida pelo n.º 4 do artigo 34.º da CRP no momento da busca 

e da apreensão”. 

 Neste sentido, VITAL MOREIRA conclui que “(…) o acesso da AdC à correspondência empresarial 

suscetível de provar uma infração anticoncorrencial, incluindo a correspondência eletrónica, não 

tem de seguir as regras e procedimentos previstos na lei penal para a restrição do sigilo de 

comunicações privadas, ao abrigo do art. 34º, nº 3, da CRP, designadamente a prévia autorização 

judicial”4. 

 

4 Vital Moreira, in Parecer, solicitado pela Autoridade da Concorrência sobre a conformidade constitucional de 
um conjunto de normas constantes da Propostas de Lei n.º 99/XIV, apresentada pelo Governo na Assembleia 
da República na legislatura cessante, que visava a transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva (UE) 
2019/1 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, de 25.01.2022, pp. 69-70, 
disponível em: 

 



Versão Não Confidencial 

  
 

61 

 

 A propósito da alegada apreensão de correspondência sujeita a sigilo profissional, importa 

clarificar que, por boa regra, o conteúdo de uma mensagem de correio eletrónico aberta e 

lida trocada entre colaboradores da visada, ou entre colaboradores da visada e 

colaboradores de outras empresas em que, por exemplo, esteja igualmente copiado um 

advogado não consubstancia, por si só, sigilo profissional, sendo necessário estar em causa 

um ato próprio de advogado, tal como definido no artigo 1.º da Lei n.º 49/2004, de 24 de 

agosto (Estatuto da Ordem dos Advogados).  

 Efetivamente, o que o artigo 76.º do referido Estatuto da Ordem dos Advogados visa 

proteger são as comunicações do advogado com o seu cliente, mas sempre e somente no 

exercício do respetivo mandato, conferindo deste modo certeza aos visados pelas 

comunicações. Outro entendimento não se compreenderia. 

 Esta questão foi já apreciada pelo TCRS, em concreto na sentença n.º 159/19.3YUSTR-B, de 

03.10.2019, tendo concluído, no caso dos presentes autos, que “(…) não foi violado o artigo 

76.º do EOA, porque não está preenchido o filtro espacial-subjetivo, pois as diligências de buscas 

e apreensão não foram efetuadas em escritório ou sociedade de advogados ou em qualquer 

outro local onde faça arquivo, assim como os ficheiros eletrónicos não foram recolhidos de 

endereço eletrónico, utilizado pelo advogado no exercício da profissão”. 

 O TCRS considerou que “(…) do artigo 76.º, do EOA, também não resulta que quaisquer 

mensagens de correio eletrónico em que aparecem os advogados da empresa visada (internos 

e/ou externos) – surjam como remetentes, destinatários ou em conhecimento – só por si estejam 

a coberto do segredo profissional do advogado. Tais elementos são insuficientes para reconduzir 

a mensagem ao perímetro de proteção do segredo profissional do advogado, desde logo, porque 

o âmbito objetivo, definido pelo artigo 76.º, do EOA, é mais restrito, não incluindo toda e qualquer 

mensagem trocada entre o advogado e o cliente, sendo necessário, pelo menos, uma conexão 

 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a61
58526c63793959566b786c5a793944543030764e6b4e46543142515343394562324e31625756756447397a53
57357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c324e6c4e5759324d5449774c5441354e3249744e4
459324d793169597a686a4c545668597a466a4d6a4d334d3249354d5335775a47593d&fich=ce5f6120-097b-
4663-bc8c-5ac1c2373b91.pdf&Inline=true. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764e6b4e46543142515343394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c324e6c4e5759324d5449774c5441354e3249744e4459324d793169597a686a4c545668597a466a4d6a4d334d3249354d5335775a47593d&fich=ce5f6120-097b-4663-bc8c-5ac1c2373b91.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764e6b4e46543142515343394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c324e6c4e5759324d5449774c5441354e3249744e4459324d793169597a686a4c545668597a466a4d6a4d334d3249354d5335775a47593d&fich=ce5f6120-097b-4663-bc8c-5ac1c2373b91.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764e6b4e46543142515343394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c324e6c4e5759324d5449774c5441354e3249744e4459324d793169597a686a4c545668597a466a4d6a4d334d3249354d5335775a47593d&fich=ce5f6120-097b-4663-bc8c-5ac1c2373b91.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764e6b4e46543142515343394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c324e6c4e5759324d5449774c5441354e3249744e4459324d793169597a686a4c545668597a466a4d6a4d334d3249354d5335775a47593d&fich=ce5f6120-097b-4663-bc8c-5ac1c2373b91.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764e6b4e46543142515343394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c324e6c4e5759324d5449774c5441354e3249744e4459324d793169597a686a4c545668597a466a4d6a4d334d3249354d5335775a47593d&fich=ce5f6120-097b-4663-bc8c-5ac1c2373b91.pdf&Inline=true
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funcional com o exercício da sua atividade profissional, pois tem de respeitar ao exercício da 

profissão – n.º 1 da norma. (…) Para além das restrições introduzidas pelo âmbito objetivo, o 

artigo 76.º do EOA introduz (…) outros filtros adicionais, de natureza espacial, subjetiva e 

probatória”. 

 O mesmo TCRS, em sentença de 03.10.2019, no processo n.º 159/19.3YUSTR-A5, concluiu que 

"do artigo 76.º, do EOA (…) não resulta que quaisquer mensagens de correio eletrónico em que 

aparecem os advogados da empresa visada (internos e/ou externos) - surjam como remetentes, 

destinatários ou em conhecimento - só por si estejam a coberto do segredo profissional do 

advogado"6. 

 Daqui decorre que, para efeitos de potencial apreensão de documentos pesquisados nos 

computadores ou arquivos de colaboradores não advogados, a AdC pode legitimamente 

examinar, ainda que perfunctoriamente, os vários documentos que aparecem marcados 

como potencialmente relevantes na sequência de pesquisa com base em palavras-chave 

(como expressamente decorre da lei), sob pena de a apreensão de documentos se realizar 

de forma cega e sem qualquer exame prévio.  

 A possibilidade de visualização de documentos existe assim, também e necessariamente, 

relativamente a documentos potencialmente relevantes constantes de computadores de 

colaboradores não advogados ainda que possam conter segredo profissional7 ou, desde 

logo, relativamente a documentos que tendo sido por hipótese identificados pelas palavras-

chave utilizadas se revelem afinal irrelevantes para a investigação (o que determina a sua 

não apreensão). 

 

5 O Tribunal da Relação de Lisboa manteve a decisão do TCRS, em acórdão de 04.02.2020, processo n.º 
159/19.3YUSTR-A.L1. 
6 Cf. Sentença do TCRS, processo nº 159/19.3YUSTR-A, de 03/10/2019, parágrafo 94. Pense-se, por mera 
hipótese de raciocínio, que um email do advogado a convidar o administrador da empresa para o aniversário 
do seu filho dificilmente poderia ser visto como matéria protegida por segredo profissional; um email de um 
funcionário com inscrição de advogado a desempenhar funções num call center e a reportar estatísticas 
também não poderia ser considerado segredo profissional. 
7 Neste sentido, veja-se a Sentença do TCRS, no processo n.º 159/19.3YUSTR-A, parágrafo 179. 
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 Este entendimento já foi expressamente acolhido pelo TRL8. 

 Importa, em qualquer caso, e para pôr termo à discussão, esclarecer que dos autos do 

presente processo não consta qualquer elemento de prova que contenha direta ou 

indiretamente qualquer matéria ou interlocutor cuja natureza ou posição exigisse a 

consideração de sigilo profissional.  

 Nesse sentido, a AdC não identificou qualquer nulidade nesta matéria. 

 Quanto à distinção entre correspondência aberta e fechada, é já entendimento consolidado 

que a partir do momento em que determinada carta é aberta, deixa de configurar 

correspondência e, portanto, deixa de beneficiar do regime previsto para a apreensão de 

correspondência (a fechada), esse sim sem consagração expressa na Lei n.º 19/2012. 

 Portanto, a correspondência eletrónica que já tenha sido aberta e/ou lida, ainda que tenha 

natureza reservada, goza do regime, em termos de valor probatório, idêntico ao dos 

documentos em suporte físico, perdendo, portanto, as exigências associadas à reserva da 

correspondência. 

 Neste sentido se pronunciou o recente acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 

27.01.2021, processo n.º 184/12.5TELSB-R.L1.3, a propósito do correio eletrónico no quadro 

da Lei do Cibercrime, mas cujas considerações são transponíveis para a questão em apreço: 

“Se (…) a mensagem tiver já sido aberta a mesma não será diferente de outros dados 

informáticos, como ficheiros contendo documentos resultantes de um processador de texto, folha 

de cálculo ou de um programa para criação ou apresentação digital de slides (…)”. 

 No mesmo diapasão, o acórdão do TRL, de 04.03.2011, proferido no Processo n.º 

463/07.3TAALM-A.L1-3: 

“Como afirma COSTA ANDRADE (Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo I, pág. 758, § 

16) ‘é precisamente este facto - estar fechada - que define a fronteira da tutela penal do sigilo de 

correspondência e dos escritos, em geral.’ E uma carta está fechada quando exista ‘um 

 

8 Cf. Acórdão do TRL no processo 18/19.0YUSRT-D.L1, de 26/11/2019, parágrafos 233 e 234. 
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procedimento que estabeleça um obstáculo físico à tomada de conhecimento e que só seja 

ultrapassável à custa de uma actividade física que pode ou não (...) implicar uma ruptura material 

(...) Não basta seguramente (...) a sua arrumação num dossier ou numa gaveta aberta.’ E para 

concluir: ‘uma carta que foi (ainda que indevidamente) aberta, deixa de ser uma carta fechada, 

mesmo que persista reservada’”. 

 É fácil concluir que, da redação atribuída pelo legislador à alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º da 

Lei n.º 19/2012, a expressão “demais documentação, independentemente do seu suporte” só 

exclui a correspondência, isto é, a que não foi aberta, podendo quaisquer documentos, sem 

prejuízo do suporte aplicável, ser apreendidos em sede de inquérito contraordenacional. 

 Portanto, à luz da norma em causa, as comunicações eletrónicas que se encontrem já 

abertas e arquivadas – no sistema informático ou fora dele –, devem pois ser consideradas 

como correspondência aberta, não sendo claramente de distinguir a apreensão de uma 

mensagem de correio eletrónico lida (mas ainda guardada na caixa de entrada do servidor 

de correio eletrónico, ou convertida em qualquer outro documento em formato digital) de 

um documento impresso em papel e arquivado. Outra interpretação não faria sentido. 

 Importa a este respeito referir o acórdão do TRL9 , de 04.03.2020, o qual trata precisamente 

a questão da apreensão de correio eletrónico em sede de diligências de busca e apreensão 

realizadas pela AdC, referindo expressamente a sua admissibilidade. 

 No que diz respeito ao conceito de correio eletrónico o Tribunal recorre ao disposto na Lei 

n.º 41/2004, de 18 de agosto, do qual resulta que a noção de correio eletrónico inclui 

“qualquer mensagem textual, vocal, sonora ou gráfica, enviada através de um rede pública de 

comunicações que pode ser armazenada na rede ou no equipamento terminal do destinatário 

até que este a recolha”10. 

 Assim, afirma o Tribunal, “a partir do momento em que ocorre esta recolha da mensagem, o 

órgão legiferante europeu e pátrio deixaram de considerar que se trata de 

 

9 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 04.3.2020, processo n.º 71/18.3YUSTR-D.L2. 
10 Páginas 20 e 21 do acórdão 
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correio/correspondência, mas antes de informação em arquivo” e que “foi esta informação em 

arquivo que foi visada pela AdC (o correio eletrónico já aberto e lido)”, pelo que “não está em 

causa nestes autos a apreensão de ‘correspondência’ (comunicação que está em trânsito)”11.  

 Conclui o Tribunal que “esta alínea c) do n.º 1 do art. 18.º da LdC garante, por isso, o respeito 

pelo princípio da reserva de lei necessário a este procedimento da AdC”. Sendo que “as 

mensagens visualizadas, e no final apreendidas pela AdC, não gozam da tutela constitucional 

fornecida pelo art. 34.º da Constituição da República Portuguesa porquanto: (i) Os emails a que 

se reportam estes autos não respeitam a mensagens eletrónicas em trânsito (a circular na rede), 

ainda não rececionadas pelos destinatários, não constituindo, por isso ‘correspondência’ na 

aceção da Constituição da República Portuguesa”12. 

 Ademais, e tal como também relembra aquele Tribunal, encontra-se em fase de 

transposição para o ordenamento jurídico interno a Diretiva (EU) 2019/1 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 11.12.2018, que, nas palavras do Tribunal dá “agasalho” “ao 

sentido abrangente da alínea c) do n.º 1 do art. 18.º, da LdC (…), como resulta quer dos 

considerandos 4, 30, 32, 34, 35 e 73, quer das normas dos arts. 6.º e 32.º” da Diretiva. Assim, 

“[e]ste pensamento ancora-se no princípio da interpretação conforme do Direito nacional com o 

Direito da União Europeia, tal com é entendido hodiernamente”13. 

 Com a transposição desta Diretiva, é, portanto, límpida a admissibilidade de apreensão de 

correio eletrónico por parte da Comissão Europeia e das autoridades nacionais da 

concorrência, independentemente de qualquer filtro como o “lido” ou “não lido”. 

 Em face do exposto, improcedem as alegações das visadas, na medida em que a AdC não se 

vê impedida da possibilidade de apreensão de correio eletrónico, aberto, não se verificando 

qualquer proibição de prova. 

 

11 Página 21 do acórdão 
12 Página 23 do acórdão 
13 Página 27 do acórdão 
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 Alegam também as visadas que o MP não tem legitimidade para a emissão de mandados de 

busca que compreendam a apreensão de mensagens de correio eletrónico. 

 Às visadas não assiste razão. 

 O Ministério Público tem legitimidade para a emissão de mandados de busca, exame e 

apreensão de correio eletrónico, em conformidade com a alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º da 

LdC, conjugada com o artigo 21.º do mesmo diploma. 

 A este respeito, afirmou claramente o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo de 

Instrução Criminal de Lisboa – Juiz 6, em decisão datada de 27.03.2019 a propósito da 

execução de uma diligência de busca e apreensão realizada pela AdC14: 

“Nos termos do disposto das disposições conjugadas dos artigos 18° n°.1 c) e 21° da Lei n.º 

19/2012 de 8/5, a emissão dos mandados de busca e apreensão competia ao MP e não ao JIC por 

a situação em causa nos autos não se enquadrar na previsão dos art.º 174° e 177° CPP.  

Por outro lado, as mensagens apreendidas, uma vez que são meros documentos, não gozam do 

regime de proteção da reserva da correspondência e das comunicações”. 

 No mesmo sentido concluiu também o TRL, no acórdão de 04.03.2020 supra mencionado:  

“(…) parece-nos que do legalmente previsto nos arts. 18.º a 20.º da LdC, o órgão legiferante reparte 

pelo Ministério Público e pelo juiz a competência para autorizar e validar a prática de certos atos 

da AdC (busca, exame, recolha, apreensão, selagem), tendo deixado a cargo do juiz os atos mais 

sensíveis como as buscas no domicílio, em escritório de advogado e consultório médico, as 

apreensões em escritório de advogado, consultório médico e nos bancos ou outras instituições 

de crédito”, entendendo que “esta repartição não obedeceu a um modelo garantístico 

constitucional, o qual summo rigore, não tem especial relevância no âmbito do processo 

contraordenacional, mas a uma opção do legislador, no quadro da sua livre margem de 

conformação”15.  

 

14 Processo n.º 10626/18.0T9LSB 
15 Página 24 do acórdão 
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 Acrescenta que “ao que nos parece, o Órgão legiferante terá tido em consideração o previsto 

nos arts. 1.º, alínea b), 267.º a 270.º, todos do Código do Processo Penal” e, portanto, “daí não 

advém ofensa constitucional alguma, na medida em que o legislador procurou valorizar o regime 

do processo sancionatório da concorrência, que tem como destinatários por excelência as 

empresas, com um standard garantístico mais elevado”16. 

 Quanto à necessidade de recurso ao regime processo penal, também este Tribunal relembra 

que no ordenamento jurídico português se consolidou já a autonomia do direito 

contraordenacional17. 

 Acresce que, no que respeita à necessidade de se recorrer ao regime processual penal para 

determinação da legitimidade para a apreensão de correio eletrónico em processos 

jusconcorrenciais, referiu ainda o Tribunal que: “(…) no caso dos autos inexiste uma lacuna da 

Lei da Concorrência, quanto à situação concreta, que demande a aplicação subsidiária do Regime 

Geral das Contraordenações e Coimas (RGCC) e, por arrastamento, ex vi do art. 41.º, n.º 1 do 

RGCC, o regime do processo penal”18. 

 Por seu turno, no que especificamente diz respeito à aplicação da Lei do Cibercrime à 

apreensão de mensagens de correio eletrónico aberto, há que referir que não há lugar à 

aplicação de tal normativo ao processo contraordenacional de concorrência, sendo já várias 

as decisões do TRL onde expressamente se afasta a aplicação da Lei do Cibercrime ao 

domínio do direito contraordenacional da concorrência19. 

 A Lei do Cibercrime tem como objeto processos relativos a crimes no domínio da 

cibercriminalidade e um âmbito de aplicação circunscrito aos ilícitos criminais. 

 Por sua vez, as infrações por violação das regras da concorrência não constituem crime, são 

sim contraordenações, conforme os artigos 67.º e 68.º da Lei da Concorrência, pelo que as 

 

16 Página 24 do acórdão 
17 Página 25 do acórdão 
18 Página 19 do acórdão 
19 A título meramente exemplificativo, vide acórdão da secção da PICRS do TRL, datado de 21.12.2020, no 
âmbito do processo n.º 18/19.0YUSTR-D. 
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regras atinentes às diligências de busca e apreensão – especialmente reguladas no artigo 

18.º da dita Lei da Concorrência – estão pensadas para um processo contraordenacional 

jusconcorrencial, razão pela qual as disposições da Lei do Cibercrime nunca poderiam 

aplicar-se aos processos contraordenacionais da concorrência. 

 Só na falta de disposição especial, remete o legislador para a aplicação do regime geral do 

ilícito de mera ordenação social (n.º 1 do artigo 13.º da Lei da Concorrência) e, 

subsidiariamente, para as disposições do CPP (ex vi, n.º 1 do artigo 41.º do RGCO). 

 Ora, existindo lei especial que permite à Autoridade realizar diligências de busca, exame, 

recolha e apreensão de extratos de escrita e demais documentação, independentemente do 

seu suporte, não se admite a invocação de um diploma de âmbito geral. 

 Por outro lado ainda, a Lei n.º 19/2012 foi publicada e entrou em vigor em momento 

posterior à Lei do Cibercrime, sendo manifesta a intenção do legislador em afastar o regime 

consagrado pela Lei do Cibercrime e em criar um regime especial no que respeita ao âmbito 

dos poderes da AdC relativamente às diligências de busca e apreensão: o legislador podia 

ter previsto, na Lei n.º 19/2012, a aplicação subsidiária da Lei do Cibercrime, o que não fez. 

 Este entendimento é sufragado pelo TRL20:  

“afigura-se-nos que a Lei do Cibercrime não pode ser aplicada à situação dos presentes autos, 

porquanto os seus normativos processuais se aplicam somente a ‘processos relativos a crimes’ ali 

previstos, ou cometidos por meio de um sistema informático, ou ‘em relação aos quais seja 

necessário proceder à recolha de prova em suporte eletrónico’ [cf. art. 11.º, n.º 1, alínea c) da Lei 

109/2009, de 15-set]”, acrescentando que “(…) respeitando os presentes autos o processo 

contraordenacional por práticas restritivas da concorrências, nenhuma correspondência ou 

ligação tem com um tal ambiente informático criminal”. 

 De qualquer modo, ainda que a Lei do Cibercrime fosse aplicável à situação em apreço – no 

que não se concede –, sempre se diga que não foi apreendida no âmbito dos presentes autos 

 

20 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 04.3.2020, processo n.º 71/18.3YUSTR-D.L2, página 20 
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qualquer mensagem de correio eletrónico que não estivesse aberta/lida, constituindo, 

portanto e indubitavelmente, meros documentos em suporte digital para efeitos da lei. 

 Assim, encontrando-se especificamente prevista na Lei da Concorrência a apreensão de 

qualquer tipo de documentação, independentemente do seu suporte e não estando em 

causa a apreensão de correspondência, mas de documentos, resulta claro que a intenção 

do legislador foi – inequivocamente – a de afastar o regime consagrado pela Lei do 

Cibercrime, cujos objeto e finalidades são manifestamente distintos daqueles que foram 

consagrados pela Lei da Concorrência. 

 Pelo exposto, conclui-se pela inexistência de qualquer ilegalidade probatória na apreensão 

de correio eletrónico, improcedendo também todos os argumentos relacionados com a 

alegada necessidade de aplicação, relativamente a estas matérias, do regime previsto no 

CPP ou da Lei do Cibercrime. 

19 Da alegada ilegalidade da atuação da AdC na sequência do Despacho do JIC; Da alegada 

violação dos efeitos do recurso interposto do Despacho do JIC 

19.1 Pronúncia das visadas 

 Para as visadas CUF, HPA, Lusíadas, Luz e Trofa (cf. fls. 5262, 5365, 4511, 5180 e 4643), a AdC 

violou os deveres de atuação de todos e quaisquer entes públicos, ao prosseguir com as 

diligências de inquérito e ao adotar a Nota de Ilicitude no presente processo, quando 

resultaria do Despacho do JIC de 11.11.2019 que a AdC procedesse à destruição da prova. 

 Para as visadas acima identificadas, ao admitir os recursos interpostos pela AdC e pelo MP 

relativamente ao Despacho do JIC de 11.11.2019 e ao fixar o efeito suspensivo da decisão 

recorrida, o JIC suspendeu os efeitos do identificado Despacho exclusivamente na parte em 

que ordenava a destruição das mensagens de correio eletrónico apreendidas. Prosseguem 

as visadas referindo que, aguardando-se por uma decisão final do recurso, não significa que 

a AdC possa ignorar a nulidade da prova, decorrente de ter sido ilegalmente apreendida e 

por essa razão, proibida. 
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 Para as visadas, a Autoridade violou o dever processual de não utilizar prova proibida. 

Também violou, alegam, o princípio da boa-fé, o da justiça e da proporcionalidade, a que 

deve obediência, nos termos da CRP.  

 Alegam as visadas que o Despacho do JIC e o dever de obediência aos tribunais impunham 

à Autoridade que se abstivesse de prosseguir com o processo ou de o fazer com base em 

prova nula, devendo aguardar pela decisão do seu recurso, assegurando, deste modo, os 

direitos fundamentais das visadas. 

19.2 Apreciação da AdC e conclusão 

 A este propósito, cabe à AdC simplesmente constatar o que no Ordenamento Jurídico 

Português está consagrado expressamente como um direito: o direito de recurso de decisão 

judicial. 

 Nesse pressuposto, a Autoridade, exercendo o seu direito, recorreu da decisão do JIC, em 

dezembro de 2019 para o Tribunal da Relação de Lisboa, tendo sido, nesse contexto, fixado 

pelo Tribunal o efeito suspensivo da decisão recorrida.  

 Com efeito, em despacho do referido JIC pode ler-se que é admitido o recurso interposto 

pela Autoridade, com efeito suspensivo da decisão recorrida, nos termos dos artigos 406.º, 

407.º e 408.º do CPP.  

 Também o Ministério Público recorreu da decisão proferida pelo JIC, tendo o respetivo 

recurso sido igualmente admitido com efeito suspensivo relativamente à decisão recorrida. 

 Tendo o efeito suspensivo sido decretado pela entidade competente para o efeito: o 

Tribunal, não compreende a AdC a estranheza das visadas quanto ao que resulta do efeito 

suspensivo da decisão recorrida. 

 Ora, querendo o efeito suspensivo dizer exatamente que se suspende o efeito da decisão 

suspendida, então resulta claro que a AdC mantém a legitimidade e no limite a obrigação, 

nos termos e para os efeitos do disposto na Lei da Concorrência, de retomar o propósito de 

concluir a investigação relativamente à eventual verificação de uma prática 

anticoncorrencial. 
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 Neste sentido, e no que se refere ao que cumpre à AdC apreciar no âmbito das suas 

competências, não se identifica qualquer nulidade ou ilegalidade de que cumpra conhecer, 

inexistindo qualquer decisão ou despacho judicial que impeça a normal tramitação dos 

autos do presente processo de contraordenação com vista à descoberta material dos factos 

e à conclusão do processo. 

20 Da alegada insuficiência de prazo para pronúncia 

20.1 Pronúncia da visada 

 A visada Luz alega (cf. fls. 5168) que os direitos de defesa da Luz, em particular no que se 

refere ao prazo concedido para efeitos de elaboração da resposta à NI foram também 

preteridos, uma vez que a AdC indeferiu parcialmente em duas situações e numa terceira 

de forma total, os pedidos de prorrogação de prazo para pronúncia, sem que tenha invocado 

qualquer intuito dilatório nos referidos pedidos. Prossegue a visada referindo que tais 

indeferimentos constituem nulidades processuais. 

 A visada Luz considera que o prazo a final concedido pela AdC foi insuficiente e 

correspondendo tal a uma grave compressão dos direitos de defesa da Luz à luz do disposto 

no artigo 32.º, n.º 10 da CRP e no artigo 50.º do RCGO, por aplicação subsidiária do artigo 

13.º, n.º 1 da Lei da Concorrência. 

20.2 Apreciação da AdC e conclusão 

 A Autoridade ao notificar as visadas da NI, fixou em 20 (vinte) dias úteis o prazo inicial para 

apresentação da pronúncia sobre a referida NI, prazo esse que resulta aliás expressamente 

do artigo 25.º, n.º 1 da Lei da Concorrência. 

 Em qualquer caso, e na sequência da submissão de requerimentos de prorrogação de prazo 

para apresentação da pronúncia sobre a Nota de Ilicitude, a AdC, considerando a pertinência 

das razões e fundamentos invocados pelas visadas, concedeu 20 (vinte) dias úteis a acrescer 

ao prazo inicialmente fixado para efeitos de apresentação da pronúncia sobre a NI. 
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 Posteriormente, no seguimento de novos pedidos de prorrogação de prazo para os mesmos 

efeitos, acolhendo novamente os fundamentos invocados pelas visadas, incluindo os 

argumentos referentes a dificuldades no acesso ao conteúdo do link de acesso à VNC, a AdC 

concedeu 15 (quinze) dias úteis adicionais para apresentação da pronúncia sobre a NI. 

 Perante a submissão de um terceiro requerimento de prorrogação de prazo para 

apresentação da pronúncia sobre a Nota de Ilicitude, considerando que os argumentos 

apresentados pelas visadas em causa coincidiram com os invocados anteriormente, os quais 

tinham sido já contemplados e atendidos pela AdC para efeitos de deferimento dos prazos 

anteriormente requeridos e a que se faz referência no anterior § 260, em particular, no que 

se refere às invocadas dificuldades no acesso ao processo na sequência dos aditamentos 

por parte da AdC ao conteúdo do link de acesso à VNC (cujo reconhecimento havia já sido 

assinalado pela AdC de modo a precisamente fundamentar a prorrogação adicional de 15 

(quinze) dias referida supra), considera, pois, a AdC que o caso sub examine não apresentava 

(nem apresenta) uma complexidade anormal ou um volume excessivo de documentação 

face à prática da AdC, pelo que o prazo total concedido, resultando do prazo inicial e das 

duas prorrogações subsequentes, perfazendo 55 (cinquenta e cinco) dias úteis, afigura-se 

manifestamente suficiente, razoável e compatível com o cabal e exaustivo exercício dos 

direitos de defesa das visadas. 

 Aliás, um prazo total de 55 dias úteis é, inclusive, superior a prazos judiciais perentórios (para 

impugnação de decisões condenatórias da AdC ou decisões judiciais do TCRS) – por exemplo, 

30 (trinta) dias no caso de recurso para o TCRS e 10 (dez) dias no caso de recurso para o TRL. 

 Importa, ainda, denotar que, findo o prazo de 55 (cinquenta e cinco) dias concedido pela 

AdC para a apresentação de pronúncia sobre a Nota de Ilicitude, as visadas apresentaram 

defesas completas, extensas e reveladoras da total apreensão dos factos imputados e do 

direito aplicado na NI. 

 Pelo que também neste particular resulta a proporcionalidade e a adequação do prazo total 

fixado para o cabal e efetivo exercício dos direitos de defesa das visadas, para efeitos de 

pronúncia sobre a Nota de Ilicitude, nos termos do n.º 1 do artigo 25.º da Lei da 

Concorrência. 
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 Tudo exposto, não identifica a AdC qualquer preterição dos direitos de defesa para efeitos 

de pronúncia, concluindo pela inexistência de qualquer nulidade ou irregularidade que lhe 

cumpra conhecer.  

21 Da alegada ilegalidade da prova obtida na sequência dos pedidos de elementos 

enviados à APHP 

21.1 Pronúncia da visada 

 A visada APHP alega que a AdC formulou junto da referida visada um pedido de elementos 

genérico sem limites ou precisões quanto aos documentos e informações que deveriam ser 

fornecidas pela APHP (cf. fls. 5436 verso e 5437). Acresce, para a APHP, que o referido pedido 

de elementos foi apresentado sem qualquer limite temporal ou substantivo quanto aos 

elementos solicitados para efeitos de confidencialidades. Prossegue a visada referindo que 

o pedido revelou-se infundamentado e ilimitado, traduzindo-se numa fishing expedition, da 

AdC, ilegal, colocando a visada numa posição de submissão junto da Autoridade.  

 Para a visada, tal processo demonstra-se totalmente inverso ao procedimento, o qual 

pressupõe uma delimitação prévia da documentação solicitada, assim como o prazo em que 

as informações devem ser fornecidas. Neste sentido, conclui a visada, que o pedido de 

elementos da AdC viola o princípio da proporcionalidade nos termos do disposto no artigo 

266.º da CRP e do artigo 7.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA). 

 Por consequência, deve a prova obtida através do pedido de elementos ser considerada nula 

e desentranhada dos autos do processo. 

21.2 Apreciação da AdC e conclusão 

 A Autoridade da Concorrência encontra-se habilitada a desenvolver diligências de diversa 

natureza com vista à prossecução das suas atribuições. 

 Dispõe o artigo 5.º da Lei da Concorrência, que, para assegurar o respeito pelas regras de 

promoção e defesa da concorrência, a AdC dispõe dos poderes sancionatórios, de 
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supervisão e de regulamentação (estabelecidos na referida Lei da Concorrência e nos seus 

Estatutos). 

 De entre outros meios, a AdC dispõe, ao abrigo dos seus poderes sancionatórios, da 

possibilidade de realizar pedidos de elementos junto das entidades visadas no processo 

contraordenacional, como no caso, a APHP. Com efeito, nos termos do disposto no artigo 

15.º, do n.º 2 do artigo 17.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei da Concorrência, a 

Autoridade tem o poder de solicitar as informações, documentos e demais elementos que 

considere necessários para a investigação. 

 O Tribunal Constitucional, em acórdão n.º 461/2011, de 11.10.2009, processo n.º 366/11, 

determinou que “[a] obrigação de prestar informações e entregar documentos, à Autoridade da 

Concorrência, como entidade reguladora – fortalecida pela cominação de coima – surge como 

condição de eficácia da efectiva salvaguarda do princípio da concorrência – constitucionalmente 

protegido, designadamente em decorrência da alínea f) do artigo 81º da Lei Fundamental (...) – 

num domínio em que a colaboração dos agentes económicos se torna fundamental para a 

fiscalização, verificação e sancionamento da existência de comportamentos infraccionais”. 

 De acordo com o disposto no artigo 15.º, a AdC deve assegurar, ao formular um pedido de 

elementos a uma visada, que o mesmo seja instruído com os seguintes elementos: (i) a base 

jurídica, a qualidade em que o destinatário é solicitado a transmitir informações e o objetivo 

do pedido; (ii) o prazo para o fornecimento dos documentos ou para a comunicação das 

informações; (iii) a menção de que as empresas devem identificar, de maneira 

fundamentada, as informações que consideram confidenciais, por motivo de segredos de 

negócio, juntando, nesse caso, uma cópia não confidencial dos documentos que contenham 

tais informações, expurgada das mesmas; (iv) a indicação de que o incumprimento do 

pedido constitui contraordenação, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 68.º; e (v) o 

prazo fixado para resposta ao pedido de elementos, não podendo o mesmo ser inferior a 10 

dias úteis, salvo se, por decisão fundamentada, for fixado prazo diferente.  

 Adicionalmente, à AdC cumpre informar que a informação e a documentação fornecidas são 

suscetíveis de utilização como meio de prova em processos sancionatórios em curso ou a 

instaurar e ainda indicar que a não prestação ou a prestação de informações falsas, inexatas 
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ou incompletas em resposta a pedido da Autoridade da Concorrência, no uso dos seus 

poderes sancionatórios, constitui uma contraordenação punível com coima nos termos 

previstos na lei. 

 Os pedidos de elementos formulados pela AdC, em concreto, o pedido de elementos 

invocado pela APHP cumpriu escrupulosamente o disposto na Lei da Concorrência nos 

termos atrás referidos.  

 Com efeito, a AdC balizou o pedido de elementos em termos temporais ao período 

compreendido entre 2014 e novembro de 2020 e identificou detalhadamente por alíneas as 

informações, os elementos e os documentos que solicitava junto da APHP. 

 Tal cumprimento assegura a certeza jurídica necessária ao pedido e imprime de forma clara 

os limites, quer em termos substantivos ou materiais, quer em termos formais quanto à 

indicação do período temporal, para efeitos de resposta ao pedido de elementos, não se 

verificando qualquer ilegalidade. 

 Em particular, no que respeita à alegada violação do artigo 7.º do CPA, importa esclarecer 

que o CPA não é aplicável a processos de contraordenação. Nos termos do artigo 13.º do 

LdC, aos processos de contraordenação aplica-se, subsidiariamente, o regime geral do ilícito 

de mera ordenação social e, ex vi do artigo 41.º do RGCO, os preceitos reguladores do 

processo criminal. 

 Em face do exposto, não se verifica qualquer violação do princípio da adequação ou 

proporcionalidade, não se identificando ainda qualquer nulidade de que cumpra conhecer 

ou razão para se proceder a um desentranhamento da prova recolhida em resposta ao 

pedido de elementos em causa.  

22 Do alegado desentranhamento de prova potencialmente exculpatória 

22.1 Pronúncia das visadas 

 As visadas Luz e Trofa (cf. fls. 5192 verso e 4644) constatam que a AdC procedeu ao 

desentranhamento e consequente devolução às visadas de ficheiros eletrónicos na 
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sequência da conclusão de que os mesmos não constituíam meios de prova com relevância 

para os autos. 

 Perante este facto, referem as visadas que não tiveram oportunidade de analisar tais provas 

ou averiguar da sua relevância em sede de exercício de direitos de defesa, em particular no 

que se refere aos elementos de prova das demais visadas também objeto de 

desentranhamento. 

 Concluem as visadas referindo que o desentranhamento de documentos apreendidos sem 

que tenha sido dada oportunidade de se pronunciarem, impedindo a consulta integral de 

todos os documentos, é ilegal e inconstitucional nos termos dos artigos 33.º e 25.º, n.º 1 da 

LdC, artigo 32.º e 20.º da CRP e o 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

22.2 Apreciação da AdC e conclusão 

 A AdC que tem o dominus da fase de inquérito do processo contraordenacional e, como tal, 

é a ela que cabe conduzir o mesmo da forma que considerar mais correta e eficiente. 

 Nos termos do artigo 5.º da Lei da Concorrência, a AdC dispõe nomeadamente de poderes 

sancionatórios para cumprimento das suas atribuições, em observância dos princípios da 

boa-fé e da descoberta material dos factos.  

 Ao abrigo dos referidos poderes, a AdC pode proceder a buscas e apreensões, nos termos 

do artigo 18.º e seguintes da Lei da Concorrência, de onde decorre o poder para determinar 

a valoração de um documento ou de um ficheiro para efeitos da investigação que conduz. 

 Na fase de inquérito, é, portanto, à AdC que compete determinar o critério que delimita o 

que deve ser desentranhado do processo e, em consonância, que elementos apreendidos 

devem permanecer no processo, porque relevantes para o objeto, e quais os que devem ser 

desentranhados, em face da sua irrelevância, desnecessidade ou inocuidade, sempre de 

modo a promover a eficiência processual e a zelar pela viabilidade do próprio procedimento 

em questão, em estrito cumprimento do princípio da proporcionalidade. 
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 Contrariamente ao alegado pelas visadas, procedendo a AdC ao desentranhamento de 

elementos constantes no processo, não tem de promover o contraditório junto dos co-

visados que não são titulares daquela informação. 

 É que, por um lado, é unanimemente aceite que o legislador não estatuiu na Lei da 

Concorrência qualquer dever de a AdC notificar as co-visadas no processo do 

desentranhamento de documentos apreendidos nas instalações da visada titular dos 

referidos elementos e, por outro, tem entendido o Tribunal Constitucional que o princípio 

do contraditório assume no processo contraordenacional um caráter relativo, podendo ser 

restringido21 – o que também ocorre com as fases do processo criminal, com exceção da fase 

de julgamento. 

 No caso em concreto, com efeito, foi expurgada do processo, e devolvida aos seus titulares, 

a prova apreendida que, de acordo com a análise realizada pela AdC, não deveria integrar 

os autos do mesmo. 

 Com base na prova apreendida e integrada no processo, a Autoridade selecionou e valorou 

os meios de prova suscetíveis de demonstrar a existência da infração. Nesta seleção e 

valoração, e porque vinculada ao princípio da legalidade, a Autoridade considerou quer a 

prova inculpatória, quer a exculpatória.  

 Ou seja, como aliás não poderia deixar de ser, tal valoração compreendeu também a análise 

dos elementos com potencial caráter exculpatório, pelo que, para efeitos de imputação, a 

Autoridade levou em conta o conteúdo potencialmente exculpatório dos documentos e 

ficheiros em causa. 

 A este propósito, importa referir que os Tribunais já se pronunciaram quanto à possibilidade 

de a Autoridade desentranhar do processo prova apreendida que se revele irrelevante para 

efeitos do objeto do processo. E tal entendimento é o de que Autoridade tem total liberdade 

 

21 A este propósito, vide, designadamente, acórdão n.º 278/99, de 5 de maio, e acórdão n.º 461/2011, de 11 
de outubro, ambos disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/
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para que, durante a fase de inquérito, proceda ao desentranhamento de prova apreendida 

considerada como irrelevante para a investigação22. 

 Em suma, decorre do exposto que a AdC tem total legitimidade para decidir sobre a 

valoração de um determinado documento, isto é, se o apreende e se o conserva nos autos 

ou se, pelo contrário, não o apreende ou ainda se procede ao seu desentranhamento, uma 

vez concluído que o mesmo é irrelevante, nos termos supra explicados, sem ser obrigada a 

promover contraditório junto dos co-visados que não são titulares da informação 

desentranhada. 

 Cabe pois à Autoridade, enquanto entidade administrativa que conduz a investigação – 

determinada pela descoberta material dos factos –, valorar os elementos de prova 

apreendidos, mantendo todos os que são relevantes para a descoberta material dos factos, 

não distinguindo evidentemente os de carácter inculpatório dos de carácter exculpatório. 

 Adicionalmente, importa ainda realçar a ausência de demonstração por parte das visadas 

em que medida o desentranhamento dos elementos desentranhados as podem – sequer 

hipoteticamente – afetar, limitando-se a invocar a violação dos seus direitos de defesa, num 

plano meramente abstrato. 

 Neste pressuposto, a AdC concluiu realmente que alguns ficheiros não constituíam meio de 

prova com relevância para os autos, pelo que foi determinado o respetivo 

desentranhamento e consequente devolução às visadas correspondentes. 

 Em face do exposto, não se identifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade de que 

cumpra à AdC conhecer. 

 

22 Sentenças do TCRS de 25.10.2016, proc. 195/16.1YUSTR, Banco Santander Totta, S.A. e o. c. AdC, de 
20.11.2018, processo n.º 71/18.3YUSTR-D, ainda não transitado em julgado, de 04.07.2019, processo n.º 
71/18.3YUSTR-J, já transitado em julgado, e de 28.05.2019, processo n.º 18/19.0YUSTR-C, ainda não transitado 
em julgado. 
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23 Da alegada falta de indicação de factos necessários à imputação da responsabilidade 

contraordenacional à pessoa coletiva 

23.1 Pronúncia da visada 

 De acordo com a visada CUF (cf. fls. 5264 verso e ss.), a NI não indica factos indispensáveis à 

imputação da contraordenação à CUF enquanto pessoa coletiva, violando os artigos 73.º, n.º 

2, alíneas a) e b) da Lei da Concorrência e o artigo 58.º, n.º 1, alíneas b) e c) do RGCO, por 

aplicação do artigo 13.º da Lei da Concorrência. 

 Para a CUF, a AdC é omissa quanto à forma como pretende imputar a responsabilidade à 

CUF, não se depreendendo da NI, segundo a visada, quaisquer factos que permitam 

compreender a que título de imputação (se à luz da alínea a), se à luz da alínea b) do n.º 2 do 

artigo 73.º da Lei da Concorrência) se perspetiva a responsabilização contraordenacional da 

CUF. 

 Prossegue a visada, referindo que existem apenas referências à atuação de pessoas 

individuais, sem que sejam descritas quais as suas responsabilidades, que lugar ocupam na 

estrutura organizacional da CUF, qual a pessoa sob autoridade de quem exercem as suas 

funções ou sob que regras ou procedimentos e que papel têm em cada situação. 

 De acordo com a visada, face à insuficiência de concretização dos critérios legais de 

imputação de responsabilidade contraordenacional à visada, enquanto pessoa coletiva, a NI 

é nula por não dar a conhecer todos os elementos relevantes e necessários à respetiva 

pronúncia e ao pleno exercício do direito de defesa, violando o disposto no artigo 120.º do 

CPP e no artigo 283.º do mesmo CPP por aplicação do artigo 41.º do RGCO ex vi do artigo 13.º 

da Lei da Concorrência. 

23.2 Apreciação da AdC e conclusão 

 Em sede de Direito da Concorrência, as infrações às normas constantes da Lei da 

Concorrência constituem contraordenações puníveis com coimas aplicáveis a dois tipos de 

visados: (i) pessoas coletivas e/ou (ii) pessoas singulares, os quais podem ser 
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responsabilizados simultânea e autonomamente por uma mesma infração, sendo que a 

responsabilidade de um não consome a do outro. 

 No contexto das contraordenações, no âmbito jusconcorrencial, não vigora exclusivamente 

a regra da imputação funcional (artigo 73.º, n.º 2, da Lei da Concorrência), mas, igualmente, 

o modelo de imputação autónoma (artigo 73.º, n.º 1, da Lei da Concorrência), nos termos do 

qual a pessoa coletiva é responsável pelas contraordenações que pratica, isto é, pelos factos 

que constituem contraordenação e que, nos termos das regras gerais da imputação da 

conduta, são factos praticados pela própria pessoa coletiva. 

 Ou seja, a responsabilização das pessoas coletivas, designadamente a afirmação dos factos 

que permitem imputar-lhe subjetivamente a conduta infracional, não depende da 

individualização das pessoas singulares que no âmbito das visadas agiram e da imputação 

subjetiva da mesma conduta a estas. 

 No caso concreto dos autos, foram as visadas, pessoas coletivas, quem incumpriram as 

regras da concorrência. Isto é, os deveres cujas normas foram violadas recaíam sobre as 

visadas e não sobre um sujeito singular determinado. 

 Pelo que, nos termos gerais, os factos típicos são objeto de imputação autónoma às visadas, 

sem que seja necessária a mediação da intervenção de qualquer pessoa singular. 

 Razão pela qual as visadas são responsáveis pela prática da contraordenação que lhes é 

imputada no presente processo, nos termos do artigo 73.º, n.º 1, da Lei da Concorrência. 

 De igual modo, o critério preconizado no artigo 73.º, n.º 2, da Lei da Concorrência, está 

perfeitamente cumprido com a imputação feita às visadas nos presentes autos, 

encontrando-se devidamente preenchidas as alíneas a) e b) do referido preceito. 

 A Autoridade plasmou na NI de uma forma clara a participação direta de cada um dos 

intervenientes por conta e em representação de cada uma das visadas, tendo por base a 

informação disponível na certidão permanente constante dos autos, no caso da CUF, a fls. 

1443 a 1453 verso, bem como a informação resultante de cada um dos ficheiros que 

compõem a prova constante dos autos, tudo do conhecimento da CUF. 
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 Pelo que não restam dúvidas – quer da configuração da infração, quer do seu contexto – que 

se consegue retirar que foi a empresa em específico que promoveu a adoção de um 

determinado comportamento anticoncorrencial. 

 Ou seja, quer ao abrigo da alínea a), quer ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 

da Concorrência, tendo por base o princípio subjacente ao n.º 2 do artigo 7.º do RGCO, as 

visadas são responsáveis pelas suas condutas anticoncorrenciais. 

 Aliás, uma parte significativa dos elementos de prova constante dos autos foi apreendida 

nas instalações da CUF. Nesse sentido, são documentos internos da CUF, da sua 

propriedade, não podendo, portanto, sequer discutir-se se a CUF os conhecia ou não, pois 

são seus. 

 Importa clarificar que, para efeitos de preenchimento do tipo da prática em causa, não 

releva saber a que departamento cada um dos intervenientes responde internamente por 

referência à estrutura interna da visada ou mesmo o cargo desempenhado por cada um, 

sem prejuízo de tal ser assinalado pela AdC, quando desses dados tem conhecimento.  

 Com efeito, não é necessário para efeitos de imputação da visada conhecer qual o 

departamento para o qual trabalha ou o cargo desempenhado pelas pessoas que, como se 

vê no caso em análise, expressamente agem e intervêm como representantes da CUF 

quando, do acervo de prova contante dos autos, se conclui que tal participação – regular e 

constante – resulta da vontade da visada e a sua atuação é confirmada pela mesma.  

 Em suma, não é necessário individualizar o comportamento das pessoas singulares para 

imputar a infração: “somente saber que o infrator foi alguém que atuava por conta da pessoa 

coletiva, no seu interesse e no exercício das suas funções”23. 

 A visada bem sabe, não sendo possível negar perante as evidências constantes dos autos, 

que as pessoas envolvidas são colaboradores da CUF, todas respondendo no âmbito de uma 

 

23 CLÁUDIA CRUZ GONÇALVES GUEDES, “A responsabilidade das pessoas coletivas em processos contraordenacionais”, 
in A Regulação da Energia em Portugal, 2007-2017, ERSE, p. 59. 



Versão Não Confidencial 

  
 

82 

 

relação de estreita confiança, e que participaram ativamente para a concretização da prática 

em causa, contribuindo com ordens e indicações em nome da visada CUF. 

 No que respeita à alegada violação do artigo 58.º do RGCO, não se compreende a 

convocação do referido preceito relativamente à NI, tendo presente a fase processual em 

questão. É que o artigo 58.º do RGCO deve ser convocado e cumprido no âmbito da decisão 

condenatória, aliás, em linha com a própria epígrafe do preceito, sendo outros os preceitos 

em causa no âmbito da NI e que foram, efetiva e naturalmente, cumpridos integralmente 

pela AdC. 

 Ainda um último esclarecimento quanto à invocação da alegada violação do disposto no 

artigo 283.º do CPP, já que as visadas, ao invocarem o referido preceito, confundem a 

decisão em sede de processo contraordenacional com a acusação em processo penal, o que 

não tem razão de ser. 

 A invocação da aplicação do artigo 283.º do CPP no âmbito dos processos de 

contraordenação não tem conforto na lei. 

 Tudo considerado, não se identifica qualquer nulidade de que cumpra à AdC conhecer. 

24 Da alegada ambiguidade da narrativa e da apreciação jurídica e económica; Da 

inadmissibilidade da alegada remissão genérica para a prova recolhida 

24.1 Pronúncia das visadas 

 Para as visadas CUF, Lusíadas e Luz (cf. fls. 5266 verso, 4510 e 5199 verso), a NI é ambígua 

no que toca à caracterização do contexto jurídico-económico em que as condutas 

censuradas se desenrolam, aos factos e à narrativa que alegadamente sustentam, à conduta 

da própria visada e à aplicação do direito (cf. fls. 5266), sendo a NI nula para efeitos do 

disposto no artigo 120.º e artigo 283.º do CPP, por aplicação do artigo 41.º do RGCO, ex vi do 

artigo 13.º da Lei da Concorrência, por não conter, de forma clara todos os elementos 

necessários ao exercício do direito de defesa, em violação do disposto no artigo 50.º do 

RGCO, o que constitui uma nulidade insanável. 
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 Para a visada Lusíadas (cf. fls. 4510), a NI não especifica os comportamentos concretamente 

imputáveis a cada empresa visada nos autos e que são, supostamente, suscetíveis de 

demonstrar a existência de uma atuação tendente à fixação do nível dos preços e outras 

condições comerciais, bem como, à coordenação de suspensão e/ou ameaça de denúncia 

das convenções celebradas com a ADSE, assentando a NI numa análise comportamental 

difusa de um putativo comportamento com objeto restritivo da concorrência, sem 

especificar sequer se se trata de um acordo ou prática concertada. 

 Nesse pressuposto, consideram a Nota de Ilicitude viciada de nulidade. 

24.2 Apreciação da AdC e conclusão 

 A Nota de Ilicitude, ao contrário do alegado pelas visadas descreve exaustiva e 

detalhadamente as comunicações trocadas entre as visadas e entre estas e a ADSE, 

referindo expressa e inequivocamente cada um dos participantes e as visadas com as quais 

mantêm ou mantinham um vínculo jurídico, identificando-se todos os elementos da prova 

que evidenciavam a existência da prática em causa. Tais elementos de prova constavam da 

NI sempre identificados com a referência do(s) ficheiro(s) aplicável(eis) para permitir e 

assegurar às visadas o conhecimento integral dos meios de prova invocados e procederem 

à consulta dos mesmos. 

 Adicionalmente, e com o propósito de assegurar às visadas total certeza e clareza jurídica, a 

AdC juntou, como anexo à NI (os quais constituem parte integrante da mesma), os Anexos 3 

a 11, que identificam quais os emails utilizados para efeitos de imputação da infração 

aplicáveis a cada uma das visadas, pelo que todas as visadas têm um conhecimento integral 

dos meios de prova utilizados pela AdC para efeitos de imputação de todas as visadas. 

 Importa ainda salientar que a AdC procurou asseverar essa certeza e clareza jurídicas 

através de uma descrição cronológica dos factos, com indicação constante e especificada 

das visadas envolvidas. Tal descrição permite enquadrar historicamente os factos em 

conjugação com o elevado número de comunicações e o elevado número de pessoas e 

entidades envolvidas em cada uma dessas comunicações, sendo assim possível alcançar e 

compreender totalmente o contexto da prática em causa.  
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 De resto, nem se concebe que a NI contenha ou possa conter qualquer ambiguidade que 

coubesse à AdC corrigir quando se verificou que todas as visadas apresentaram a sua PNI e 

se pronunciaram relativamente aos factos imputados, demonstrando assim que foram 

capazes de apreender e compreender totalmente a lógica e iter decisório da AdC na NI. 

 Tanto mais que as visadas representaram a subsunção do direito à factualidade plasmada 

pela AdC na NI, apresentando a sua discordância sobre a mesma e os argumentos em que 

suportam tal posição na respetiva PNI, o que apenas pode resultar da clareza dos factos 

apresentados na Nota de Ilicitude. 

 Isto é, o direito de defesa das visadas foi cabalmente assegurado, tendo as visadas 

apresentado PNI extensas, pormenorizadas e devidamente fundamentadas, o que 

demonstra que lograram cumprir exaustivamente o seu direito de defesa. 

 A AdC deu, pois, pleno cumprimento ao artigo 50.º do RGCO, não lhe sendo exigível qualquer 

atuação diferente da que adotou. 

 Em particular, no que respeita à alegação de que a NI deverá ser considerada nula, nos 

termos do artigo 283.º do CPP, importa esclarecer, desde já, que o referido preceito não tem 

aplicação em sede de procedimento contraordenacional, tendo esta Autoridade cumprido 

escrupulosamente, conforme vertido supra, as exigências a que legalmente está adstrita. 

 Ao invocar o artigo 283.º do CPP, as visadas confundem a decisão em sede de processo 

contraordenacional com a acusação em processo penal, o que não tem razão de ser. 

 A invocação da aplicação do artigo 283.º do CPP no âmbito dos processos de 

contraordenação não tem conforto na lei. 

 Em face de todo o exposto, não se identifica qualquer nulidade de que se cumpra conhecer. 
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 DOS FACTOS  

25 Identificação e caraterização das visadas  

25.1 APHP 

 A APHP, com sede na Avenida Luís Bívar, n.º 36, 1.º Esq., é, de acordo com os seus Estatutos 

(cf. fls. 1331 a 1339), uma associação patronal que congrega as empresas do setor 

económico da hospitalização privada em Portugal. 

 A APHP, de acordo com o artigo 4.º dos seus Estatutos, tem como objeto: 

i) A representação dos legítimos interesses e direitos da hospitalização privada e de 

todos os associados; 

ii) A intervenção junto do Estado e autoridades públicas, nacionais e internacionais, 

diligenciando pelo respeito pela função social e económica da hospitalização privada; 

iii) Representar o setor e intervir por sua iniciativa, junto dos órgãos de soberania ou 

instâncias internacionais competentes, no âmbito dos processos legislativo e 

regulamentar, em todas as matérias que digam respeito ao sistema português de 

saúde em geral e ao setor da hospitalização privada em especial; 

iv) Representar os associados na negociação e celebração de convenções coletivas de 

trabalho; 

v) A promoção das atividades que contribuam para o progresso técnico, económico e 

social das empresas associadas; 

vi) Organizar e manter serviços de interesse para as empresas associadas; 

vii) Promover iniciativas que facilitem, potenciem ou estimulem a atividade dos 

associados e o desenvolvimento do setor; 

viii) Promover a formação profissional e a certificação profissional nas profissões da 

saúde; 
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ix) Organizar colóquios, conferências, debates e encontros que possibilitem a troca de 

experiências científicas, técnicas, empresariais e sociais, contribuindo assim para uma 

contínua e sistemática melhoria da atividade da hospitalização privada; 

x) Coligir junto dos associados os dados relevantes para a caracterização do setor. 

 No que respeita aos associados da APHP, os Estatutos desta associação determinam a 

existência de três tipos de associados, nomeadamente (i) associados de pleno direito24, (ii) 

associados com interesses coincidentes25 e (iii) associados observadores por pedido ou 

convite26: 

i) Associados de pleno direito: são admitidos como associados de pleno direito as 

empresas privadas e/ou grupos económicos que exerçam a atividade económica da 

hospitalização privada; 

ii) Associados com interesses coincidentes: são admitidos como associados com 

interesses coincidentes entidades sem natureza empresarial ou que não façam parte 

do setor privado, que efetivamente exerçam a atividade económica de hospitalização 

privada e entidades com ou sem natureza empresarial, sem natureza pública, que 

façam parte do setor da saúde, mas que exerçam atividades com conexão relevante à 

hospitalização privada; 

iii) Associados observadores por pedido ou convite: são admitidos como associados 

observadores, entidades com natureza académica, científica, cultural ou social, com 

intervenção reconhecida na área da saúde, por seu pedido, por proposta de associado 

de pleno direito ou por convite aprovado em assembleia geral27. 

 

24 Cf. artigo 6.º e 7.º dos Estatutos. 
25 Cf. artigo 8.º dos Estatutos. 
26 Cf. artigo 9.º dos Estatutos. 
27 De acordo com o artigo 15.º dos Estatutos, esta modalidade de associados não confere direitos de voto 
nem permite ser membro de órgãos sociais. 
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 Os referidos tipos de associados têm os seus direitos elencados no artigo 13.º dos Estatutos 

estando o exercício dos mesmos dependente da regularidade da situação contributiva do 

associado perante a APHP, conforme artigo 17.º dos Estatutos. 

 Em particular, os associados têm o direito de (i) tomar parte nas assembleias gerais, nas 

assembleias das secções e também nas reuniões e atividades para que forem convocados, 

(ii) eleger e ser eleito para os órgãos sociais, (iii) requerer a convocação da assembleia geral, 

(iv) ser representado pela APHP, (v) ter acesso às informações e estudos disponíveis sobre o 

setor, entre outros. 

 Em 20.11.2020, a APHP informou a AdC, em resposta ao pedido de elementos mencionado 

no § 75, que dispunha de um total de 62 associados, dos quais 59 são associados de pleno 

direito e 3 são associados observadores28.  

 São órgãos da APHP, de acordo com o artigo 22.º dos Estatutos, (i) a Assembleia Geral (AG), 

(ii) as Assembleias das Secções, (iii) o Conselho Fiscal e (iv) a Direção. 

 Os referidos órgãos sociais são eleitos por mandatos de três anos, embora os seus titulares 

se mantenham em funções até à sua efetiva substituição29. 

 A Direção da APHP é composta, de acordo com o artigo 40.º dos Estatutos, por um presidente 

e quatro ou seis vogais. 

 No triénio 2013/201530, a Direção da APHP era composta pelos seguintes membros (cf. fls. 

1739 a 1741): 

• Presidente: [Colaborador 12] (Trofa); 

• Vogal: [Colaborador 15] (Clíria – Hospital Privado de Aveiro, S.A.31); 

• Vogal: [Colaborador 16] (Hospital CUF Infante Santo, S.A.); 

 

28 Cf. ANEXO 1. 
29 Cf. n.º 3 do artigo 23.º dos Estatutos. 
30 De acordo com a APHP este mandato iniciou-se em 17.05.2013 e terminou em 18.10.2016. 
31 Esta sociedade foi adquirida pela ESS em 2000.  
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• Vogal: [Colaborador 13] (Hospital Monsanto – Casa da Saúde do Senhor da Serra, Lda.); 

• Vogal: [Colaborador 14] (HPP). 

 No triénio 2016/201932, a Direção da APHP era composta pelos seguintes membros (cf. fls. 

1739 a 1741): 

• Presidente: [Colaborador 3]; 

• Vogal: [Colaborador 15] (Hospital da Luz, S.A.); 

• Vogal: [Colaborador 10] (HPA); 

• Vogal: [Colaborador 14] (Lusíadas); 

• Vogal: [Colaborador 5] (Trofa); 

• Vogal: [Colaborador 17] (Hospital CUF Infante Santo, S.A.); 

• Vogal: [Colaborador 13] (Hospital Monsanto – Casa da Saúde do Senhor da Serra, Lda.). 

 De acordo com o artigo 42.º dos Estatutos, a Direção da APHP realiza reuniões com uma 

periodicidade mínima mensal. 

 O volume de negócios realizado pela APHP33, em 2019 e em 2021, foi de € 561.632 e € 

631.896, respetivamente (cf. fls. 7979 e 7951). 

 O volume de negócios agregado das associadas da APHP, considerando apenas as empresas 

associadas visadas, em 2021, foi de, pelo menos, € 1.591.191.265 (cf. fls. 7947 a 7949, 7952 

a 7953, 7956 a 7957 verso, 7959 a 7960 e 7961 a 7961 verso). 

 

32 De acordo com a APHP este mandato iniciou-se em 18.10.2016 e terminou em 05.06.2020. 
33 De acordo com o artigo 61.º dos Estatutos, “Constituem receitas da APHP: a) Os produtos das jóias e quotas, 
seus adicionais e suplementos; b) Os juros de fundos depositados; c) Os produtos provenientes da prestação de 
serviços especializados aos associados; d) Os produtos provenientes da realização de colóquios, conferências, 
debates e encontros; e) Quaisquer importâncias, fundos ou legados que venham a ser constituídos ou que lhe sejam 
atribuídos.”. 
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25.2 Grupo Trofa 

25.2.1 Trofa SGPS 

 A Casa de Saúde da Trofa, S.A., atualmente G.T.S. – Grupo Trofa Saúde, SGPS, S.A., foi 

constituída em 1989 (cf. fls. 1405 e 1405 verso). 

 De acordo com a Certidão Permanente junto aos autos, a sede social da Trofa SGPS situa-se 

na Rua Fernão de Magalhães, n.º 2, fração J, Santa Marinha e São Pedro da Afurada, 4400-

629 Vila Nova de Gaia (cf. fls. 1405). 

 A Trofa SGPS tem como objeto social a gestão de participações sociais noutras sociedades 

como forma indireta do exercício de atividades económicas (cf. fls. 1405). 

 A Trofa SGPS detém participações sociais nas seguintes sociedades (cf. fls. 1736): 

• Coerente Parcela, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• G.H.P.G. – Gaiarts – Hospital Privado de Gaia, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da 

Lei n.º 19/2012]%; 

• H.P.A.V. – Hospital Privado de Alfena, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• H.P.B. – Hospital Privado de Braga, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• H.P.B.N. – Hospital Privado da Boa Nova, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012]%; 

• H.P.T. – Hospital Privado da Trofa, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• H.P.V.L. – Hospital Privado de Valença, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• H.P.V.R. – Hospital Privado de Vila Real, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 
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• Hospitais Senhor do Bonfim, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Hospital Internacional do Algarve, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%;  

• IR – Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012]%; 

• Odisseias Passadas, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% 

• TSH Amadora, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• GHT – Serviços, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• TSPC – Trofa Saúde Patologia Clínica, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• IGTS Investimentos, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• GTS Internacional, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• VNC Saúde, SGPS, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%. 

 O volume de negócios consolidado realizado pela Trofa SGPS, em 2021, foi de € 204.104.498 

(cf. fls. 8146 a 8146 verso). 

 De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração da Trofa SGPS era 

composto, em 2019, pelos seguintes membros (cf. fls. 1405 a 1416 verso): 

• Presidente: [Colaborador 18]; 

• Vice-Presidente: [Colaborador 19]; 

• Vogal: [Colaborador 4]; 

• Vogal: [Colaborador 21]; 

• Vogal: [Colaborador 5]; 

• Vogal: [Colaborador 6]; 

• Vogal: [Colaborador 20]. 
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 Por fim, a Trofa SGPS detém o H.P.T. – Hospital Privado da Trofa, S.A. que é uma associada 

da APHP (cf. ANEXO 1). 

25.2.2 Trofa 

 O Hospital da Trofa, S.A., atualmente H.P.T. – Hospital Privado da Trofa, S.A., foi constituído 

em 1999 (cf. fls. 1417 e 1417 verso). 

 O capital social da Trofa é detido em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% pela 

Trofa SGPS, conforme exposto no § 353 supra. 

 De acordo com a Certidão Permanente junto aos autos, a sede social da Trofa situa-se na 

Rua António Sá Couto, n.º 105, Bougado, 4785-409 Trofa (cf. fls. 1417). 

 A Trofa tem como objeto social a gestão e prestação de serviços de saúde, diagnóstico e 

terapêutica em todas as suas vertentes, serviços de formação, desenvolvimento profissional 

e de investigação e gestão de cantinas e bar em ambiente hospitalar (cf. fls. 1417). 

 A Trofa detém participações sociais nas seguintes sociedades (cf. fls. 1736): 

• G.H.T. – Gestão Hospitalar, A.C.E. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• CC Serviços, A.C.E. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• TSH – Serviços de Gestão e Marketing, A.C.E. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012]%. 

 O volume de negócios individual realizado pela Trofa, em 2021, foi de € 40.112.179 (cf. fls. 

8146 a 8146 verso). 

 O volume de negócios realizado pela Trofa na prestação de cuidados de saúde ao abrigo do 

regime convencionado da ADSE, em território nacional, em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 

2019 foi de € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1762 verso). 
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 O volume de negócios realizado pela Trofa na prestação de cuidados de saúde ao abrigo do 

regime convencionado do IASFA, em território nacional, em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 

2019 foi de € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1762 verso). 

 De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração da Trofa era composto, 

em 2019, pelos seguintes membros (cf. fls. 1417 a 1425 verso): 

• Presidente: [Colaborador 18]; 

• Vogal: [Colaborador 6]; 

• Vogal: [Colaborador 21]; 

• Vogal: [Colaborador 22]; 

• Vogal: [Colaborador 23]. 

 Por fim, a Trofa é associada da APHP (cf. ANEXO 1). 

25.3 HPA 

 O Hospital Particular do Algarve, S.A. foi constituído em 1989 (cf. fls. 1426 verso). 

 De acordo com a Certidão Permanente junto aos autos, a sede social do HPA situa-se na 

Cruz da Bota, Estrada de Alvor, Alvor, 8500-322 Portimão (cf. fls. 1426). 

 O HPA tem como objeto social a prestação de serviços médicos e paramédicos, a exploração 

de clínicas médico-cirúrgicas, o transporte de doentes e os serviços de hotelaria afins (cf. fls. 

1426). 

 O HPA detém participações sociais nas seguintes sociedades (cf. fls. 1966 H): 

• Hospital São Gonçalo de Lagos, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 
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• CPALG – Clínica Particular do Algarve, Unipessoal, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012]%; 

• PPALG – Pharma Particular do Algarve, Unipessoal, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Hotel Salus, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• CLIDIS – Clínica de Diagnóstico de Sines, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012]%; 

• SIIPEMOR – Soluções de Inovação e Investimento Pessoal e Empresarial, Lda. em 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• VM – Serviços Médicos, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• HPM – Hospital Particular da Madeira, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• Medchique, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• CIIC – Centro Internacional de Intervenção Cardiovascular, Lda. em [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• LABGARB – Análises Clínicas, Lda. [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• CDA – Centro Integrado de Diagnóstico do Algarve, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• São Camilo – Serviços de Saúde, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; e  

• Prévia Safe, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%. 

 O volume de negócios consolidado realizado pelo HPA, em 2021, foi de € 111.130.895 (cf. fls. 

8311). 

 O volume de negócios realizado pelo HPA na prestação de cuidados de saúde ao abrigo do 

regime convencionado da ADSE, em território nacional, em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 

2019 foi de € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 
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da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1966 C). 

 O volume de negócios realizado pelo HPA na prestação de cuidados de saúde ao abrigo do 

regime convencionado do IASFA, em território nacional, em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 

2019 foi de € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1966 C). 

 De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração do HPA era composto, 

em 2019, pelos seguintes membros (cf. fls. 1426 a 1430 verso): 

• Presidente: [Colaborador 10]; 

• Vogal: [Colaborador 24]; 

• Vogal: [Colaborador 25]; 

• Vogal: [Colaborador 26]; 

• Vogal: [Colaborador 85]; 

• Vogal: [Colaborador 1]34. 

 Por fim, o HPA detém o Hospital São Gonçalo de Lagos, S.A., sendo que ambas as empresas 

são associadas da APHP (cf. ANEXO 1). 

25.4 Grupo Mello 

25.4.1 JM Capital 

 A SOGEFI II – Sociedade de Gestão e Financiamentos, SGPS S.A., atualmente José de Mello 

Capital, S.A., foi constituída em 2001 (cf. fls. 1431 e 1431 verso). 

 

34 Cessou funções em 25.02.2019, tendo sido substituído por [Colaborador 9] em 13.06.2019. 
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 De acordo com a Certidão Permanente junto aos autos, a sede social da JM Capital situa-se 

na Avenida 24 de Julho, n.º 24, Misericórdia, 1200-480 Lisboa (cf. fls. 1431). 

 A JM Capital tem como objeto social a prestação de serviços de consultadoria económica e 

financeira, consultadoria de gestão e investimento, reorganização de empresas, 

planeamento estratégico, serviços de contabilidade, assessoria em recursos humanos, 

marketing, comunicação e imagem, exploração de ativos imobiliários, bem como a 

realização de todas as atividades e operações conexas (cf. fls. 1431). 

 A JM Capital detém participações sociais nas seguintes sociedades (cf. fls. 1746 verso a 1747): 

• Tecnocapital, SGPS, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• M Dados – Sistemas de Informação, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• José de Mello Investimentos, SGPS, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• MGICapital – Sistemas de Gestão, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• MGI Capital, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• SCAURI – Consultadoria Económica e Participações, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• José de Mello Residências e Serviços, SGPS, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012]%; 

• José de Mello Imobiliária, SGPS, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• Bondalti Capital, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• CUF, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%. 

 O volume de negócios consolidado realizado pela JM Capital, em 2021, foi de € 1.033.200.000 

(cf. fls. 8195). 
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 De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração da JM Capital era 

composto, em 2019, pelos seguintes membros (cf. fls. 1431 a 1442): 

• Presidente: [Colaborador 39]; 

• Vice-Presidente: [Colaborador 35]; 

• Vogal: [Colaborador 27]; 

• Vogal: [Colaborador 31]; 

• Vogal: [Colaborador 28]; 

• Vogal: [Colaborador 38]; 

• Vogal: [Colaborador 30]; 

• Vogal: [Colaborador 29]; 

• Vogal: [Colaborador 32]; 

• Vogal: [Colaborador 37]; 

• Vogal: [Colaborador 33]; 

• Vogal: [Colaborador 34]; 

• Vogal: [Colaborador 36]. 

 Por fim, a JM Capital detém a CUF, S.A., que por sua vez detém várias empresas, melhor 

identificadas na secção seguinte, que são associadas da APHP. 

25.4.2 CUF 

 A José de Mello Saúde – Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., atualmente CUF, 

S.A., foi constituída em 1992 (cf. fls. 1443 e 1443 verso). 

 Atendendo a que, no decorrer do presente processo a JMS alterou a denominação para CUF, 

S.A. (cf. fls. 1451), utiliza-se, para efeitos da presente Decisão, o acrónimo CUF para fazer 

referência à atual e anteriores denominações desta entidade. 
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 O capital social da CUF é detido em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% pela 

JM Capital35, conforme exposto no § 379 supra. 

 De acordo com a Certidão Permanente junto aos autos, a sede social da CUF situa-se na 

Avenida do Forte, n.º 3, Edifício Suécia III, Piso 2, Carnaxide e Queijas, 2790-071 Carnaxide 

(cf. fls. 1443). 

 A CUF tem como objeto social a compra, venda e aluguer de equipamentos bem como a 

prestação de serviços de gestão, consultoria, informáticos, operacionais, administrativos, de 

negociação e aprovisionamento, e a prestação de serviços na área da saúde (cf. fls. 1443). 

 A CUF detém participações sociais nas seguintes sociedades (cf. fls. 1747): 

• VALIR – SGPS, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Vramondi International BV em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• CUF – Serviços de Saúde, Administrativos e Operacionais, ACE em [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• CUF – Serviços de Logística, ACE em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Academia CUF, Sociedade Unipessoal, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• Hospital CUF Descobertas S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Hospital CUF Infante Santo, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Hospital CUF Porto, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Hospital CUF Torres Vedras, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Hospital CUF Cascais, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Hospital CUF Viseu, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

 

35 O capital social remanescente ([CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%), encontra-se distribuído 
pelas sociedades Farminveste, S.A. ([CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%) e Fundação Amélia de 
Mello ([CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%). 
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• Hospital CUF Santarém, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Hospital CUF Coimbra, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Clínica CUF Alvalade, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Clínica CUF Belém, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Clínica de Serviços Médicos Computorizados de Belém, S.A. em [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Instituto CUF – Diagnóstico e Tratamento, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012]%;  

• HD Medicina Nuclear, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Ecografia de Cascais, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Nova Imagem – Centro Radiodiagnóstico, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012]%; 

• SIM-X – Serviços de Imagem Médica, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• Clínica Dr. Luís Álvares, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Ecoclínica – Diagnóstico por Imagem, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• CENES – Centro de Reprocessamento de Dispositivos Médicos, Lda. em 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Digihealth, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• CUF – Gestão de Clientes e de Serviços de Saúde, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012]%; 

• Centro Logístico CUF, Unipessoal, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 



Versão Não Confidencial 

  
 

99 

 

• Escala Braga – Sociedade Gestora do Estabelecimento, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Escala Vila Franca – Sociedade Gestora do Estabelecimento, S.A. em [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Sagies – Segurança e Saúde no Trabalho, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012]%; 

• InfraHealth – Gestão de Infraestruturas, Unipessoal, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Imo Health – Investimentos Imobiliários, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012]%; 

• Imo Health Belém – Investimentos Imobiliários, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012]%; 

• Imo Health Matosinhos – Investimentos Imobiliários, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Imo Health Torres Vedras – Investimentos Imobiliários, S.A. em [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Imo Health Cascais – Investimentos Imobiliários, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012]%; 

• SIMPLYGREEN - Investimentos Imobiliários, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012]%; 

• Greenimolis – Investimentos, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• Hospimob – Imobiliária, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Centro Gamma Knife – Radiocirurgia, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 
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• Sonomedicus – Centro de Diagnóstico Médico, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012]%; 

• Pandiag – Centro de Diagnóstico Médico, Lda. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012]%; 

• Hospital Ordem da Trindade, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%. 

 O volume de negócios consolidado realizado pela CUF, em 2021, foi de € 580.200.000 (cf. fls. 

8195). 

 O volume de negócios realizado pela CUF na prestação de cuidados de saúde ao abrigo do 

regime convencionado da ADSE, em território nacional, em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 

2019 foi de € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1751 verso e 1960 

verso). 

 O volume de negócios realizado pela CUF na prestação de cuidados de saúde ao abrigo do 

regime convencionado do IASFA, em território nacional, em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 

2019 foi de € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1751 verso e 1960 

verso). 

 De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração da CUF era composto, 

em 2019, pelos seguintes membros (cf. fls. 1443 a 1453 verso): 

• Presidente: [Colaborador 38]; 

• Vice-Presidente: [Colaborador 35]; 

• Vogal: [Colaborador 37]; 
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• Vogal: [Colaborador 43]; 

• Vogal: [Colaborador 42]; 

• Vogal: [Colaborador 17]; 

• Vogal: [Colaborador 32]; 

• Vogal: [Colaborador 44]; 

• Vogal: [Colaborador 86]; 

• Vogal: [Colaborador 40]; 

• Vogal: [Colaborador 36]. 

 Por fim, tal como referido no § 382 supra, a CUF detém várias empresas que são associadas 

da APHP, nomeadamente o Hospital CUF Descobertas S.A., o Hospital CUF Infante Santo, 

S.A., o Hospital CUF Porto, S.A., o Hospital CUF Torres Vedras, S.A., o Hospital CUF Cascais, 

S.A., o Hospital CUF Viseu, S.A., o Hospital CUF Santarém, S.A., o Hospital CUF Coimbra, S.A. 

e o Instituto CUF – Diagnóstico e Tratamento, S.A. (cf. ANEXO 1). 

25.5 Grupo Lusíadas  

25.5.1 Lusíadas SGPS 

 O HPP – Hospitais Privados de Portugal, SGPS S.A., atualmente Lusíadas, SGPS, S.A., foi 

constituído em 2002 (cf. fls. 1454 e 1454 verso). 

 De acordo com a Certidão Permanente junto aos autos, a sede social da Lusíadas SGPS situa-

se na Rua Laura Alves, n.º 12, 5º, Avenidas Novas, 1050-138 Lisboa (cf. fls. 1454). 

 A Lusíadas SGPS tem como objeto social a gestão de participações sociais noutras 

sociedades, como forma indireta de exercício de atividades económicas (cf. fls. 1454). 

 A Lusíadas SGPS detém participações sociais nas seguintes sociedades (cf. fls. 1812 verso): 

• Clisa – Clínica de Santo António, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 
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• Clínica Médico Cirúrgica de Santa Tecla, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• Lusíadas – Parcerias Cascais, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Lusíadas, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Lusíadas A.C.E. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Lusíadas Knowledge Center em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%. 

 O volume de negócios consolidado realizado pela Lusíadas SGPS, em 2021, foi de € 

342.422.091 (cf. fls. 7959 a 7960). 

 De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração da Lusíadas SGPS era 

composto, em 2019, pelos seguintes membros (cf. fls. 1454 a 1463): 

• Presidente: [Colaborador 47]; 

• Vogal: [Colaborador 46]; 

• Vogal: [Colaborador 45]. 

 Por fim, a Lusíadas SGPS detém a Clisa – Clínica de Santo António, S.A., a Clínica Médico 

Cirúrgica de Santa Tecla, S.A. e a Lusíadas, S.A. cujas unidades de saúde são associadas da 

APHP (cf. ANEXO 1). 

25.5.2 Lusíadas 

 Os Hospitais Privados de Portugal – HPP Centro S.A. (HPP), atualmente Lusíadas, S.A., foram 

constituídos em 2002 (cf. fls. 1464 e 1464 verso). 

 Para efeitos da presente Decisão, utiliza-se o acrónimo Lusíadas para fazer referência à atual 

e anteriores denominações desta entidade. 

 O capital social da Lusíadas é detido em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% 

pela Lusíadas SGPS, conforme exposto no § 396 supra. 

 De acordo com a Certidão Permanente junto aos autos, a sede social da Lusíadas situa-se 

na Rua Laura Alves, n.º 12, 5º, Avenidas Novas, 1050-138 Lisboa (cf. fls. 1464). 
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 A Lusíadas têm como objeto social a gestão e exploração de estabelecimentos de saúde com 

internamento, atividades de prática médica de clínica especializada e clínica geral em 

ambulatório, e atividades de ambulância, transporte de doentes (cf. fls. 1464). 

 O volume de negócios consolidado realizado pela Lusíadas, em 2021, foi de € 197.383.488 

(cf. fls. 7959 a 7960). 

 O volume de negócios realizado pela Lusíadas na prestação de cuidados de saúde ao abrigo 

do regime convencionado da ADSE, em território nacional, em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

e 2019 foi de € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL 

– artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1808 verso). 

 O volume de negócios realizado pela Lusíadas na prestação de cuidados de saúde ao abrigo 

do regime convencionado do IASFA, em território nacional, em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

e 2019 foi de € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL 

– artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1808 verso). 

 De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração da Lusíadas era 

composto, em 2019, pelos seguintes membros (cf. fls. 1464 a 1470 verso): 

• Presidente: [Colaborador 47]; 

• Vogal: [Colaborador 46]; 

• Vogal: [Colaborador 49]; 

• Vogal: [Colaborador 48]; 

• Vogal: [Colaborador 45]. 

 Por fim, tal como referido no § 400 supra, a Lusíadas é composta por unidades de saúde que 

se encontram listadas como associadas da APHP, nomeadamente a Clínica Lusíadas Almada, 

a Clínica Lusíadas Fórum Algarve, a Clínica Lusíadas Gaia, a Clínica Lusíadas Parque das 
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Nações, o Hospital Lusíadas Albufeira, a Lusíadas Faro, a Lusíadas Lisboa e a Lusíadas Porto 

(cf. ANEXO 1). 

25.6 Luz 

 A Espírito Santo Saúde - SGPS S.A. (ESS), atualmente Luz Saúde, S.A. foi constituída em 2000 

(cf. fls. 1471 e 1471 verso). 

 Para efeitos da presente Decisão, utiliza-se o acrónimo Luz para fazer referência à atual e 

anteriores denominações desta entidade. 

 De acordo com a Certidão Permanente junto aos autos, a sede social da Luz situa-se na Rua 

Carlos Alberto da Mota Pinto, n.º 17, 9.º, Campo de Ourique, 1070-313 Lisboa (cf. fls. 1471). 

 A Luz tem como objeto social (i) a gestão de participações sociais noutras sociedades, como 

forma indireta de exercício de atividades económicas, (ii) a compra, venda e aluguer de 

equipamentos, (iii) a prestação de serviços de gestão, consultoria, formação, informáticos, 

operacionais, administrativos, de negociação e aprovisionamento, (iv) a construção, 

arrendamento, exploração e gestão de unidades de saúde, nomeadamente hospitais e 

clínicas, bem como a prestação de serviços médicos e cirúrgicos em geral, atividades de 

diagnóstico e terapêutica, em regime de internamento e de ambulatório e ainda o 

desenvolvimento de programas de prevenção, prestação de cuidados continuados, 

cuidados no domicílio e apoio especializado em situações de dependência, incluindo 

reabilitação e terapia ocupacional, (v) a construção, arrendamento, exploração e gestão de 

unidades de apoio especializado às necessidades da população mais idosa como sejam 

lares, unidades residenciais assistidas, residências medicalizadas e centros de dia ainda que 

pertencentes a entidades públicas ou privadas; Podendo também desenvolver outras 

atividades conexas ou complementares (cf. fls. 1471). 

 A Luz detém participações sociais nas seguintes sociedades (cf. fls. 1806): 

• Capital Criativo Health Care Investments II, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012]%; 



Versão Não Confidencial 

  
 

105 

 

• Casas da Cidade – Residências Sénior de Carnaxide, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Casas da Cidade – Residências Sénior, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• Hospital da Luz Aveiro, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• CRB – Clube Residencial da Boavista, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• GLSMED Learning Health, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• GLSMED Trade, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• H.M.E. – Gestão Hospitalar, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Hospital da Luz Arrábida, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Hospital da Luz – Centro Clínico da Amadora, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da 

Lei n.º 19/2012]%; 

• Hospital da Luz – Guimarães, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• Hospital da Luz – Oeiras, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Hospital da Luz, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Hospital Residencial do Mar, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• HOSPOR – Hospitais Portugueses, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• Luz Saúde – Serviços, ACE em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• Luz Saúde – Unidades de Saúde e de Apoio à Terceira Idade, S.A. em [CONFIDENCIAL 

– artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%; 

• RML – Residência Medicalizada de Loures, SGPS, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012]%; 
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• S.C.H. – Sociedade de Clínica Hospitalar, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012]%; 

• SGHL – Sociedade Gestora do Hospital de Loures, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012]%; 

• Surgicare – Unidades de Saúde, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• Vila Lusitano – Unidades de Saúde, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%; 

• Genomed – Diagnósticos de Medicina Molecular, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012]%; 

• HL – Sociedade Gestora do Edifício, S.A. em [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]%. 

 O volume de negócios consolidado realizado pela Luz, em 2021, foi de € 662.093.837 (cf. fls. 

8308). 

 O volume de negócios realizado pela Luz na prestação de cuidados de saúde ao abrigo do 

regime convencionado da ADSE, em território nacional, em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 e 2020 foi de € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] e € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 3249). 

 O volume de negócios realizado pela Luz na prestação de cuidados de saúde ao abrigo do 

regime convencionado do IASFA, em território nacional, em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 e 2020 foi de € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] e € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 3249). 

 De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração da Luz era composto, 

em 2019, pelos seguintes membros (cf. fls. 1471 e 1482 verso): 
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• Presidente: [Colaborador 53]; 

• Vice-Presidente: [Colaborador 50]; 

• Vice-Presidente: [Colaborador 51]; 

• Vogal: [Colaborador 52]; 

• Vogal: [Colaborador 15]; 

• Vogal: [Colaborador 56]; 

• Vogal: [Colaborador 54]; 

• Vogal: [Colaborador 55]. 

 Por fim, a Luz detém várias empresas que são associadas da APHP, nomeadamente o 

Hospital do Mar Cuidados Especializados Lisboa, o Hospital da Luz Arrábida, S.A., o Hospital 

da Luz Aveiro, S.A., o Hospital da Luz Clínica de Oiã, o Hospital da Luz Coimbra, S.A., o 

Hospital da Luz Guimarães, S.A., o Hospital da Luz Lisboa, S.A., o Hospital da Luz Oeiras, S.A., 

o Hospital da Luz Póvoa de Varzim, o Hospital da Luz Setúbal, o Hospital da Misericórdia de 

Évora, a S.C.H. – Sociedade de Clínica Hospitalar, S.A. e a Luz Saúde – Serviços, ACE (cf. ANEXO 

1). 

26 O mercado 

26.1 Posição da AdC em sede de NI 

26.1.1 Identificação e caracterização do mercado 

 A prática objeto de análise no presente processo insere-se no âmbito das convenções e/ou 

contratos celebrados entre prestadores de cuidados de saúde privados e os subsistemas de 

saúde públicos ADSE e IASFA. 

 Assim, e para contextualização do âmbito de atuação das empresas de saúde visadas, 

primeiro, procede-se à caracterização da prestação de cuidados de saúde em Portugal e, de 

seguida, delimitam-se os mercados em causa no presente processo. 
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26.1.1.1 Prestação de cuidados de saúde em Portugal 

 A prestação de cuidados de saúde em Portugal é uma atividade regulada. A ERS é a entidade 

de regulação e supervisão da atividade de prestação de cuidados de saúde, em Portugal, 

cujas atribuições se desenvolvem em áreas fundamentais relativas ao acesso aos cuidados 

de saúde, à observância dos níveis de qualidade e à garantia de segurança, zelando pelo 

respeito das regras da concorrência entre todos os operadores, no quadro da prossecução 

da defesa dos direitos dos utentes36. 

 O sistema de saúde português pode ser analisado na perspetiva do financiamento dos 

cuidados de saúde, de acordo com a qual podemos considerar quatro dimensões: (i) o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), (ii) os subsistemas de saúde públicos e privados, (iii) os 

sistemas voluntários de seguros de saúde privados e (iv) o financiamento privado “puro”, i.e., 

os utentes financiam os seus próprios cuidados de saúde junto de um prestador de cuidados 

de saúde. 

 Há ainda que considerar os acordos celebrados entre empresas e prestadores de cuidados 

de saúde privados para que os funcionários dessas empresas possam aceder a cuidados de 

saúde a preços inferiores aos cobrados aos particulares em geral. 

 Pelo facto de o acesso a cuidados de saúde através do acordo entre prestadores e empresas 

também ter subjacente o vínculo contratual do utente à empresa, enquanto seu 

funcionário/colaborador, e por uma questão de simplicidade, sempre que for feita 

referência a subsistemas de saúde está também a considerar-se o acesso a cuidados de 

saúde por esta via.  

26.1.1.1.1 Serviço Nacional de Saúde 

 O SNS é o conjunto organizado e articulado de estabelecimentos e serviços públicos 

prestadores de cuidados de saúde, financiado com verbas do Orçamento de Estado, que 

 

36 Para efeitos da presente Decisão, as expressões “utentes”, “beneficiários”, “doentes”, “pacientes” e “clientes” 
serão tratadas como sinónimos, sempre que se pretenda fazer referência aos utilizadores dos serviços de 
saúde. 
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garante uma cobertura quase universal dos cuidados de saúde a todos os cidadãos 

portugueses, bem como aos cidadãos com residência permanente ou em situação de estada 

ou residência temporárias em Portugal, que sejam nacionais de Estados-Membros da União 

Europeia ou equiparados, nacionais de países terceiros ou apátridas, requerentes de 

proteção internacional e migrantes com ou sem a respetiva situação legalizada37. 

 A prestação de cuidados de saúde ao abrigo do SNS rege-se por princípios de universalidade, 

generalidade e gratuitidade tendencial, podendo ser prestados diretamente por operadores 

públicos, bem como por operadores privados e sociais mediante a celebração de contratos 

com o SNS38. 

 Verifica-se, assim, em Portugal um modelo misto de sistema de saúde, decorrente da Lei de 

Bases da Saúde, que consagrou a complementaridade do setor privado e da economia social 

na prestação de cuidados de saúde, através da integração de operadores privados na rede 

nacional de cuidados de saúde mediante a celebração de convenções, assegurando que os 

cuidados de saúde são prestados por serviços e estabelecimentos do Estado ou, sob 

fiscalização deste, por outros entes públicos ou por entidades privadas, com ou sem fins 

lucrativos. 

 De acordo com a estimativa apresentada na Conta Satélite da Saúde do INE publicada em 

julho de 2020, os cuidados de saúde financiados pelo SNS, em 2019, representaram cerca 

de 54% da despesa corrente em saúde em Portugal (cf. fls. 1396). 

26.1.1.1.2 Subsistemas de saúde públicos e privados 

 Os subsistemas de saúde públicos e privados consistem em sistemas de acesso a cuidados 

de saúde em que o subsistema de saúde contrata com os prestadores de cuidados de saúde 

privados a prestação de cuidados de saúde aos seus beneficiários, como melhor se explicará 

infra. 

 

37 Cf. Bases 20, 21 e 23 da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro (Lei de 
Bases da Saúde). 
38 Cf. Base 25 da Lei de Bases da Saúde. 
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 Os subsistemas de saúde têm subjacente a pertença, por parte dos seus membros, a uma 

determinada categoria profissional ou ocupacional, extensível às suas famílias, 

representando uma cobertura adicional à proporcionada pelo SNS. 

 Neste contexto, o beneficiário dispõe de dois regimes de acesso: (i) o regime livre, no âmbito 

do qual o beneficiário pode optar pelos serviços prestados por qualquer prestador de saúde, 

suportando, neste caso, a totalidade dos custos e sendo comparticipado posteriormente 

pelo subsistema de saúde; e (ii) o regime convencionado, através do qual o beneficiário 

recorre aos prestadores de cuidados de saúde contratualizados com o subsistema de saúde, 

custeando apenas o preço previamente definido entre o subsistema de saúde e os 

prestadores de cuidados de saúde em causa. 

 Os principais subsistemas públicos de saúde em Portugal são a ADSE (função pública), o 

IASFA-ADM (forças militares), a SAD-PSP e a SAD-GNR (agentes policiais)39.  

 No caso de subsistemas privados de saúde, os principais são o SAMS (Serviços de Assistência 

Médico Social dos bancários), o SSCGD (Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos), a 

PTACS (Portugal Telecom – Associação de Cuidados de Saúde), o SFJ (Sindicato de 

Funcionários Judiciais) e o lOS-CTT (Instituto das Obras Sociais dos CTT). 

 Em particular, a ADSE, de acordo com o seu Relatório de Atividades de 2019, detinha, em 

2019, 1.199.027 beneficiários, garantido assim a cobertura em termos de cuidados de saúde 

a cerca de 12% da população residente em Portugal40 (cf. fls. 3063). 

 No que respeita ao subsistema de saúde público gerido pelo IASFA, a ADM detinha, de 

acordo com os últimos dados disponíveis no Relatório de Atividades do IASFA de 2019, 

 

39 Refira-se que, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2015, foi prevista a convergência 
dos subsistemas IASFA, SAD-GNR e SAD-PSP com o regime da ADSE de forma a otimizar a gestão dos referidos 
subsistemas e gerar assim ganhos de eficiência económica e funcional. 
40 De acordo com os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, a população residente em 
Portugal em 2019 correspondeu a 10.295.909 habitantes (cf. fls. 1386). 
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108.204 beneficiários em 2019, garantido assim a cobertura em termos de cuidados de 

saúde a cerca de 1% da população residente em Portugal41 (cf. fls. 3384 e 3399).  

 De acordo com a estimativa apresentada na Conta Satélite da Saúde do INE, publicada em 

julho de 2020, os subsistemas públicos e privados suportaram, em 2019, respetivamente, 

cerca de 4% e 1% da despesa corrente em saúde em Portugal (cf. fls. 1396). 

26.1.1.1.3 Sistemas voluntários de seguros de saúde privados 

 O contrato de seguro pode ser definido como um contrato mediante o qual uma pessoa 

transfere para outra o risco da eventual verificação de um determinado dano (sinistro), na 

esfera própria ou alheia, mediante o pagamento da correspondente remuneração (prémio). 

 Nos seguros de saúde, a seguradora assume a responsabilidade de compensar o tomador 

de seguro ou o segurado por alterações involuntárias do seu estado de saúde que derivem 

de doença, acidente ou maternidade, sendo as principais garantias destes contratos o 

internamento hospitalar, a assistência ambulatória, a assistência medicamentosa, próteses 

e ortóteses, estomatologia e a assistência na maternidade. 

 Geralmente, o contrato de seguro pode ser classificado como “individual” ou de “grupo”, 

consoante seja celebrado relativamente a uma pessoa ou a um conjunto de pessoas ligadas 

entre si e ao tomador do seguro por um vínculo ou interesse comum. 

 Os seguros de saúde permitem aos seus beneficiários usufruírem de cuidados de saúde, 

podendo escolher de entre os prestadores de cuidados de saúde privados, com acordos com 

as seguradoras (regime convencionado/regime de rede), ou recorrer a todo o universo de 

prestadores de cuidados de saúde, suportando a totalidade dos custos, sendo 

posteriormente comparticipados pelo seguro respetivo, na proporção acordada com este 

(regime livre/regime de reembolso). 

 De acordo com informação pública disponibilizada pela Associação Portuguesa de 

Seguradores (APS), os sistemas voluntários de seguros de saúde privados detinham, no final 

 

41 Idem. 
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de 2019, 2.585.008 beneficiários em Portugal (cf. fls. 1387 verso), o que representa cerca de 

25% da população residente em Portugal42. 

 De acordo com a estimativa apresentada na Conta Satélite da Saúde do INE, publicada em 

julho de 2020, os sistemas voluntários de seguros de saúde privados financiaram, em 2019, 

cerca de 4% da despesa corrente em saúde em Portugal (cf. fls. 1396). 

26.1.1.1.4 Financiamento privado “puro” 

 Por fim, os utentes têm sempre a possibilidade de recorrer aos prestadores de cuidados de 

saúde numa perspetiva “privada pura”, i.e., financiando diretamente os seus próprios 

cuidados de saúde, sem recurso a qualquer subsistema ou seguro de saúde.  

 Neste caso, o utente tem total liberdade de escolha do prestador privado com o qual 

pretende celebrar o contrato de prestação dos serviços de saúde. 

 De acordo com a estimativa apresentada na Conta Satélite da Saúde do INE, publicada em 

julho de 202043, o financiamento direto por parte dos utentes representou, em 2019, cerca 

de 30% da despesa corrente em saúde em Portugal (cf. fls. 1396).  

26.1.1.2 Dimensão do produto 

 Como decorre do exposto supra, coexistem, em Portugal, diferentes sistemas de prestação 

de cuidados de saúde, que apresentam características e preços distintos e que são 

asseguradas por prestadores de cuidados de saúde públicos ou privados. 

 O SNS é composto pelo conjunto de prestadores públicos, financiados pelo Estado, sendo o 

acesso a cuidados de saúde no SNS feito diretamente pelo utente, sem que haja lugar a 

contratação prévia entre o utente e uma qualquer entidade que possibilite o acesso aos 

 

42 Cf. nota de rodapé 40. 
43 Note-se que a referida Conta inclui uma rubrica identificada como “Outros modos de financiamento” que 
corresponde a 7% da despesa corrente em saúde em Portugal (cf. fls. 1396). 
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prestadores públicos. De facto, são os próprios prestadores públicos que constituem o SNS, 

não existindo intermediário na relação prestador-utente. 

 Da mesma forma, o acesso a cuidados de saúde através de financiamento privado também 

se diferencia dos restantes sistemas de acesso a cuidados de saúde, na medida em que o 

prestador privado contrata diretamente com o utente a prestação dos serviços de saúde. 

 Os subsistemas de saúde públicos e privados, bem como os seguros de saúde, apresentam 

uma forma de funcionamento distinta, como melhor se explicará infra, podendo ser 

considerados substitutos entre si para o conjunto de utentes que preenchem os requisitos 

necessários para aceder aos subsistemas de saúde em causa. 

26.1.1.2.1 Contratação de serviços de saúde por subsistemas de saúde/seguradoras  

 A contratação de serviços de saúde por subsistemas de saúde/seguradoras é feita mediante 

a celebração de convenções e/ou contratos entre os prestadores de cuidados de saúde, que 

constituem a oferta, e os subsistemas de saúde/seguradoras, que constituem a procura. 

 Os prestadores de cuidados de saúde recebem do subsistema de saúde/seguradora o 

pagamento (encargo) pelos cuidados de saúde que prestam aos beneficiários/segurados do 

subsistema/seguradora em causa. 

 Por regra, os subsistemas de saúde/seguradoras contratam a prestação de cuidados de 

saúde com prestadores de cuidados de saúde privados, pelo que se pode limitar a 

contratação de serviços de saúde por subsistemas de saúde/seguradoras aos prestadores 

privados. 

 O comportamento das empresas de saúde visadas ocorre no contexto dos subsistemas de 

saúde públicos ADSE e IASFA. 

 No caso particular da ADSE, os preços e condições comerciais estão fixados na tabela de 

preços e regras da rede ADSE, sendo esta uma tabela única a nível nacional. Por sua vez, o 

IASFA rege-se pela tabela de preços e regras da rede ADSE. 
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 Desta forma, as negociações entre a ADSE e cada um dos prestadores privados de cuidados 

de saúde têm repercussões nos restantes prestadores a nível nacional, bem como no 

subsistema IASFA.  

 A tabela de preços e regras da rede ADSE que é adotada pela ADSE resulta de interações e 

negociações entre os prestadores de cuidados de saúde privados e a ADSE. 

 O conjunto dos prestadores de cuidados de saúde contratados pelo subsistema de 

saúde/seguradora constituem a rede de prestadores desse subsistema de 

saúde/seguradora, sendo relevante para os beneficiários a dimensão e abrangência dessa 

rede. 

 Por outro lado, os subsistemas de saúde/seguradoras (oferta) contratam com os utentes 

(procura) o acesso à sua rede de prestadores, tornando-se esses utentes beneficiários do 

subsistema ou segurados. 

 A adesão a um subsistema de saúde está dependente da integração de uma determinada 

categoria profissional ou ocupacional, pelo que os diferentes subsistemas de saúde e as suas 

redes de prestadores constituem mercados autónomos. 

 Em concreto, podemos distinguir a rede ADSE, bem como a rede IASFA, das redes dos 

restantes subsistemas públicos e privados. 

 No entanto, e como já referido supra, admite-se que os beneficiários de um determinado 

subsistema de saúde possam considerar os serviços oferecidos pelos seguros de saúde 

privados como substitutos da cobertura oferecida pelo subsistema de saúde em causa. 

 Os subsistemas de saúde recebem contribuições ou quotizações mensais dos seus 

beneficiários, em contrapartida do acesso à sua rede de prestadores de cuidados de saúde. 

 Neste contexto, os prestadores de cuidados de saúde privados prestam cuidados de saúde 

aos beneficiários dos subsistemas de saúde com os quais estabeleceram uma convenção, 

havendo lugar a um “copagamento” por parte dos beneficiários aos prestadores. 

 De forma semelhante, no contexto de um seguro de saúde também há lugar a um 

pagamento por parte do utente que pode assumir a forma de copagamento, co-seguro ou 

franquia, consoante os termos do contrato.  
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 A Figura 1 sistematiza as relações entre prestadores, subsistema de saúde/seguradoras e 

utentes referidas supra: 

 

Figura 1: Relações entre prestadores, subsistemas de saúde/seguradoras e utentes 

 

Fonte: Figura elaborada pela AdC  
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 A contratação de serviços de saúde por subsistemas de saúde/seguradores e a 

adesão/contratação de subsistemas de saúde/seguradoras pelos utentes estão interligadas, 

na medida em que (i) a rede de prestadores contratada pelo subsistema de 

saúde/seguradora tem impacto na decisão do utente se tornar beneficiário/segurado ou 

não; e (ii) a escolha do utente relativamente à unidade onde pretende receber os cuidados 

de saúde tem impacto nas relações estabelecidas entre prestadores e subsistemas de 

saúde/seguradoras. 

26.1.1.2.2 Tipos de prestadores de saúde 

 Considera-se agora a possibilidade de segmentar os serviços de saúde por tipo de prestador 

de saúde. 

 Esta segmentação pode ser feita atendendo ao tipo de cuidados de saúde oferecidos pelo 

prestador de saúde44, nomeadamente: 

i) Consultas médicas em ambulatório; 

ii) Cirurgias; 

iii) Meios complementares de diagnóstico (imagiologia, análises clínicas e meios 

complementares de diagnóstico na área de cardiologia); 

iv) Serviços de atendimento médico permanente. 

 Do ponto de vista dos utentes, os referidos serviços não são considerados como 

substituíveis entre si45, o que concorre para a referida segmentação. 

 

44 Cf. processos de controlo de concentrações, com as referências de processo da AdC Ccent. 19/2009 – Cliria 
/ Clínica de Oiã e Ccent. 39/2012 - Sanfil / Centro Hospital S. Francisco.  
45 A ERS referiu a este respeito (substituibilidade do lado da procura), no Parecer referente ao processo de 
controlo de concentrações com a referência Ccent. 26/2014 – Fidelidade / Espirito Santo Saúde, que “cada um 
dos cuidados de saúde está diretamente ligado ao estudo, diagnóstico ou tratamento específico a que se destina, 
pelo que um qualquer médico apenas deverá prescrever os cuidados que se revelam adequados às necessidades 
do utente, e não qualquer outro” e, como tal, “perante um hipotético aumento de preço (ou diminuição percetível 
da qualidade, já que o raciocínio é o mesmo), a procura não se deslocaria para outro serviço, precisamente porque 
os serviços em causa não seriam permutáveis por outros”. 
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 Esta segmentação resulta na delimitação de vários mercados, nos quais concorrem todas as 

unidades hospitalares, clínicas de ambulatório, clínicas especializadas, laboratórios e 

consultórios privados capazes de prestar o tipo de cuidado de saúde em causa. 

 No entanto, a segmentação por tipo de cuidado de saúde oferecido não se esgota aqui, 

devendo considerar-se ainda os prestadores capazes de disponibilizar uma oferta multi-

produto (cluster)46. 

 Neste grupo de prestadores incluem-se os estabelecimentos de natureza hospitalar, bem 

como a oferta de outras unidades dos mesmos operadores que, não prestando todos os 

tipos de serviços de saúde hospitalares, tenham uma atividade coordenada com as unidades 

hospitalares, numa lógica de prestação em rede, em que os utentes podem ser 

referenciados entre as unidades para obtenção, num único operador, de todo o leque de 

serviços de saúde hospitalares de que necessitem.  

 Do ponto de vista dos utentes, esta segmentação também se justifica com base na 

preferência dos mesmos por um serviço global, i.e., quando os utentes pretendem aceder, 

num só local, a um determinado conjunto de cuidados de saúde terão necessariamente que 

se dirigir a um hospital ou unidade ambulatória que atua numa lógica coordenada com a 

oferta hospitalar. 

 Desta forma, a oferta hospitalar e a realizada em unidades ambulatórias que atuam numa 

lógica coordenada com a oferta hospitalar constitui um mercado autónomo, que 

corresponde ao mercado da prestação de cuidados de saúde hospitalares por unidades 

privadas. 

 

46 Cf., entre outras, processos de controlo de concentrações com as referências Ccent. 21/2017 – Luz Saúde / 
British Hospital, Ccent. 6/2018 - Luz Saúde / Idealmed III * Imacentro * Ponte Galante, Ccent. 45/2018 – Grupo 
HPA Saúde / HSGL. 
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26.1.1.3 Dimensão geográfica 

 A AdC tem considerado na sua prática decisória47 que o mercado da prestação de cuidados 

de saúde hospitalares por unidades privadas aos utentes apresenta um âmbito geográfico 

tendencialmente regional, atendendo a considerações do lado da procura, nomeadamente, 

o tempo de deslocação máximo que o utente estará disposto a percorrer para receber um 

determinado tratamento48.  

 Contudo, nos presentes autos está em causa a contratação de serviços de saúde 

hospitalares privados por subsistemas de saúde/seguradoras e não a prestação de cuidados 

de saúde aos utentes, pelo que a referida delimitação geográfica não se aplica 

necessariamente. 

 Os diferentes subsistemas de saúde/seguradoras e, em particular, a ADSE e o IASFA 

apresentam uma cobertura nacional. Os seus beneficiários/segurados estão distribuídos por 

todo o território nacional, pelo que a rede de prestadores de saúde também deverá ter 

cobertura nacional. 

 As convenções/contratos celebrados entre os prestadores de serviços de saúde hospitalares 

privados e os subsistemas de saúde/seguradoras têm os mesmos termos para as diferentes 

regiões do território nacional, sendo negociados a nível nacional e apresentando condições 

concorrenciais homogéneas em todo o território nacional. 

 No caso particular da ADSE, tal como já referido anteriormente, existe uma tabela de preços 

e regras única para todo o território nacional e pela qual o IASFA também se rege. 

 

47 Cf., entre outros, processos de controlo de concentrações, com as referências de processo da AdC Ccent. 
19/2009 – Cliria / Clínica de Oiã, Ccent. 39/2012 - Sanfil / Centro Hospital S. Francisco, Ccent. 58/2012 – AMIL / 
HPP, Ccent. 26/2014 – Fidelidade / Espírito Santo Saúde, Ccent. 18/2015 – JMS / HPS, Ccent. 21/2015 – Luz 
Saúde / Ativos Casa de Saúde de Guimarães, Ccent. 28/2016 – Lusíadas / Clínica de Santa Tecla, Ccent. 29/2016 
– Lusíadas / Clisa, Ccent. 21/2017 – Luz Saúde / British Hospital, Ccent. 6/2018 - Luz Saúde / Idealmed III * 
Imacentro * Ponte Galante, Ccent. 45/2018 – Grupo HPA Saúde / HSGL. 
48 A ERS aponta, como referências de tempo máximo de viagem definidas na literatura, os seguintes valores: 
(i) 30 minutos para cuidados de saúde primários, serviços de urgência/emergência e cuidados médicos gerais 
de adultos e crianças; (ii) 45 minutos para cuidados de obstetrícia e (iii) 90 minutos para intervenções 
cirúrgicas gerais e cuidados de saúde hospitalares. 
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 A Figura 2 infra mostra a localização das unidades de saúde dos diferentes grupos de saúde 

visados no final de 2020. 

 Observa-se que as unidades de saúde do Grupo Trofa, do Grupo Mello, do Grupo Lusíadas 

e da Luz se localizam no Centro e no Norte do país, onde estes grupos são concorrentes. 

 O HPA está presente no Sul e na Região Autónoma da Madeira, onde concorre com o Grupo 

Lusíadas e a Luz, respetivamente. 

Figura 2: Localização dos hospitais e clínicas dos grupos hospitalares visados 

 

Fonte: Figura elaborada pela AdC com base nas informações disponibilizadas nas 

páginas da internet das empresas de saúde visadas. 
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26.1.1.4 Conclusão do mercado 

 Com base no supra exposto, conclui-se que o comportamento das visadas ocorre no 

mercado nacional da contratação de serviços de saúde hospitalares privados por 

subsistemas de saúde/seguradoras. 

 Atenta a natureza da prática em causa nos presentes autos não é necessário avaliar a 

eventual segmentação do mercado identificado (cf. secção 29.1.3). 

 Em todo o caso, sempre se dirá que em causa nos presentes autos está a contratação de 

serviços de saúde hospitalares privados por parte da ADSE, bem como a contratação de 

serviços de saúde hospitalares privados por parte do IASFA, no território nacional. 

26.1.2 Posição das visadas no mercado 

 Considerando a delimitação do mercado acima identificada, apresentam-se nas secções 

seguintes (i) a representatividade de cada uma das empresas de saúde visadas nos encargos 

com a saúde da ADSE e do IASFA no quadriénio 2016-2019, (ii) a evolução da faturação de 

cada uma das empresas de saúde visadas resultante da sua adesão aos referidos 

subsistemas de saúde públicos no quadriénio 2016-2019 e (iii) a representatividade da 

faturação de cada uma das empresas de saúde visadas resultante da sua adesão aos 

referidos subsistemas de saúde públicos no respetivo volume de negócios de 2019. 

26.1.2.1 Representatividade das empresas de saúde visadas na despesa do subsistema da 

ADSE 

 De acordo com os Relatórios de Atividades da ADSE de 2018 e de 2019, a despesa realizada 

ao abrigo do regime convencionado da ADSE em 2016, 2017, 2018 e 2019 correspondeu a € 

414.956.441, € 369.863.797, € 412.633.647 e € 458.331.687, respetivamente (cf. fls. 1370 e 

3068 verso). 
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 Com base nas respostas das empresas de saúde visadas aos pedidos de elementos da AdC, 

verifica-se a seguinte situação no que respeita à faturação efetuada pelas referidas 

empresas ao abrigo do regime convencionado da ADSE em 2016, 2017, 2018 e 201949: 

• Luz: € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 3249); 

• HPA: € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1966 C); 

• CUF: € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1751 verso e 

1960 verso); 

• Lusíadas: € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1808 verso); 

• Trofa: € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1762 verso). 

 Com base nos dados apresentados, verifica-se a seguinte estrutura para cada um dos 

referidos anos: 

 

49 Para efeitos desta análise, excluiu-se da faturação de cada empresa o valor do copagamento dos 
beneficiários da ADSE de forma a permitir aferir a representatividade das empresas de saúde visadas na 
despesa realizada pela ADSE ao abrigo do regime convencionado. 
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Tabela 1: Representatividade das empresas de saúde visadas na despesa da ADSE com o 

regime convencionado 

 2016 2017 2018 2019 

  
Faturação  

(€)* 
Quota 

(%) 
Faturação  

(€)* 
Quota 

(%) 
Faturação  

(€)* 
Quota 

(%) 
Faturação  

(€)* 
Quota 

(%) 
Luz [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
HPA [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
CUF [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
Lusíadas [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
Trofa [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
Agregado [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012] 
Outros 
operadores 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 
19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 
19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 
19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 
19/2012] 

Despesa do 
regime 
convenciona
do da ADSE 

414.956.441 100,00 369.863.797 100,00 412.633.647 100,00 458.331.687 100,00 

*Não inclui o copagamento dos beneficiários da ADSE 

 Considerando o agregado das empresas de saúde visadas, é possível verificar que as 

mesmas representaram entre [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% a 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% da despesa do regime convencionado da 

ADSE entre 2016 e 2019. 

 Adicionalmente, destacam-se nesta análise a Luz, a CUF e a Lusíadas, cuja 

representatividade na despesa do regime convencionado da ADSE entre 2016 e 2019 foi, em 

média, cerca de [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%, [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]% e [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%, 

respetivamente. 

26.1.2.2 Representatividade das empresas de saúde visadas na despesa do subsistema do 

IASFA 

 De acordo com o Relatório de Atividades do IASFA de 2019, os encargos com cuidados de 

saúde suportados pelo IASFA em 2016, 2017, 2018 e 2019 corresponderam a € 41.851.713, 

€ 60.018.989, € 69.627.883 e € 87.357.336, respetivamente (cf. fls. 3413). 
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 Com base nas respostas das empresas de saúde visadas aos pedidos de elementos da AdC, 

verifica-se a seguinte situação no que respeita à faturação efetuada pelas referidas 

empresas ao abrigo do regime convencionado do IASFA em 2016, 2017, 2018 e 201950: 

• Luz: € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 3249); 

• HPA: € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1966 C); 

• CUF: € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1751 verso e 

1960 verso); 

• Lusíadas: € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1808 verso); 

• Trofa: € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012], € [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] e € 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012], respetivamente (cf. fls. 1762 verso). 

 Com base nos dados apresentados, verifica-se a seguinte estrutura para cada um dos 

referidos anos: 

 

50 Para efeitos desta análise, excluiu-se da faturação de cada empresa o valor do copagamento dos 
beneficiários do IASFA de forma a permitir aferir a representatividade das empresas de saúde visadas na 
despesa realizada pelo IASFA em termos de cuidados de saúde. 
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Tabela 2: Representatividade das empresas de saúde visadas nos encargos com a saúde do 

IASFA 

 2016 2017 2018 2019 

  
Faturação 

(€)* 
Quota 

(%) 
Faturação 

(€)* 
Quota 

(%) 
Faturação 

(€)* 
Quota 

(%) 
Faturação 

(€)* 
Quota 

(%) 
Luz [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
HPA [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
CUF [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
Lusíadas [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
Trofa [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012] 
Agregado [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012] 
Outros 
operadores 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 
19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 
19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 
19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 
19/2012] 

Despesa do 
IASFA** 

41.851.713 100,00 60.018.989 100,00 69.627.883 100,00 87.357.336 100,00 

* Não inclui o copagamento dos beneficiários do IASFA 
** A informação disponível no Relatório de Atividades do IASFA de 2019 não permite aferir os encargos com 
a saúde apenas referentes ao regime convencionado do IASFA. 
 

 Considerando o agregado das empresas de saúde visadas, é possível verificar que as 

mesmas representaram entre [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% a 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% dos encargos com a saúde suportados 

pelo IASFA entre 2016 e 2019. 

 Adicionalmente, destacam-se novamente a Luz, a CUF e a Lusíadas cuja representatividade 

nos encargos com a saúde suportados pelo IASFA entre 2016 e 2019 foi, em média, cerca de 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%, [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 

19/2012]% e [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%, respetivamente. 

 Importa ainda salientar que as estimativas apresentadas supra estarão subestimadas, uma 

vez que, tal como referido na Tabela 2, o Relatório de Atividades de 2019 do IASFA não 

apresenta o montante suportado pelo IASFA apenas com o regime convencionado, pelo que 

a AdC perspetiva que a representatividade das empresas de saúde visadas nos encargos 

com a saúde do regime convencionado do IASFA será superior ao acima exposto. 
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26.1.2.3 Evolução da faturação das empresas de saúde visadas ao abrigo dos regimes 

convencionados da ADSE e do IASFA 

 Tendo verificado nas secções anteriores o peso das empresas de saúde visadas nos 

encargos com a saúde de ambos os subsistemas de saúde públicos em análise entre 2016 e 

2019, analisa-se de seguida a tendência verificada, no mesmo período, na evolução da 

faturação das empresas de saúde visadas ao abrigo dos regimes convencionados da ADSE e 

do IASFA51. 

26.1.2.3.1 Evolução da faturação das empresas de saúde visadas ao abrigo do regime 

convencionado da ADSE 

 De acordo com as informações prestadas pelas empresas de saúde visadas em resposta aos 

pedidos de elementos da AdC (cf. fls. 3249, 1966 C, 1751 verso e 1960 verso, 1808 verso e 

1762 verso), verifica-se uma tendência crescente da faturação realizada ao abrigo do regime 

convencionado da ADSE quando considerada a faturação agregada das referidas empresas 

(em média cerca de 5% por ano). 

 Quando consideradas individualmente, verifica-se uma igual tendência, excepto para a Luz 

cuja faturação ao abrigo do regime convencionado da ADSE apresentou uma evolução 

negativa no período em análise. 

 Em concreto, no que respeita à evolução da faturação das empresas de saúde visadas ao 

abrigo do regime convencionado da ADSE, verifica-se o seguinte: 

• a Luz apresentou uma evolução média negativa de cerca de [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]% por ano; 

 

51 Para efeitos desta análise considerámos a totalidade da faturação das empresas de saúde visadas ao abrigo 
dos regimes convencionados da ADSE e do IASFA, ou seja, para além da faturação resultante do encargo do 
subsistema considerou-se também a faturação resultante do copagamento do beneficiário do respetivo 
subsistema. 
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• o HPA apresentou uma evolução média positiva de cerca de [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]% por ano; 

• a CUF apresentou uma evolução média positiva de cerca de [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]% por ano; 

• a Lusíadas apresentou uma evolução média positiva de cerca de [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% por ano; 

• a Trofa apresentou uma evolução média positiva de cerca de [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]% por ano. 

 Em suma, a evolução da faturação das empresas de saúde visadas ao abrigo do regime 

convencionado da ADSE no quadriénio de 2016 a 2019 foi a seguinte: 

Tabela 3: Evolução da faturação realizada pelas empresas de saúde visadas ao abrigo do 

regime convencionado da ADSE no quadriénio 2016-2019 

  2016 2017 2018 2019 Variação 
Média 
Anual 

(%)     
Faturação (€) Faturação (€) Faturação (€) Faturação (€) 

Luz 
Encargo ADSE 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

HPA 
Encargo ADSE 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

CUF 
Encargo ADSE 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

Lusíadas 
Encargo ADSE 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

Trofa 
Encargo ADSE 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 
Total Agregado [CONFIDENCIAL – artigo  

30.º da Lei n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 
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26.1.2.3.2 Evolução da faturação das empresas de saúde visadas ao abrigo do regime 

convencionado do IASFA 

 De acordo com as informações prestadas pelas empresas de saúde visadas em resposta aos 

pedidos de elementos da AdC (cf. fls. 3249, 1966 C, 1751 verso e 1960 verso, 1808 verso e 

1762 verso), verifica-se uma tendência crescente da faturação realizada ao abrigo do regime 

convencionado do IASFA (em média cerca de 4% por ano) quando consideramos a faturação 

agregada das referidas empresas. 

 Quando consideradas individualmente, verifica-se uma igual tendência, excepto para a Luz 

cuja faturação ao abrigo do regime convencionado do IASFA apresentou uma evolução 

negativa no período em análise. 

 Em concreto, no que respeita à evolução da faturação das empresas de saúde visadas ao 

abrigo do regime convencionado do IASFA, verifica-se o seguinte: 

• a Luz apresentou uma evolução média negativa de cerca de [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]% por ano; 

• o HPA apresentou uma evolução média positiva de cerca de [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]% por ano; 

• a CUF apresentou uma evolução média positiva de cerca de [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]% por ano; 

• a Lusíadas apresentaram uma evolução média positiva de cerca de [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% por ano; 

• a Trofa apresentou uma evolução média positiva de cerca de [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]% por ano. 

 Em suma, a evolução da faturação das empresas de saúde visadas ao abrigo do regime 

convencionado do IASFA no quadriénio de 2016 a 2019 foi a seguinte: 



Versão Não Confidencial 

  
 

128 

 

Tabela 4: Evolução da faturação realizada ao abrigo do regime convencionado do IASFA no 

quadriénio 2016-2019 

  2016 2017 2018 2019 Variação Média 
Anual 

(%)     Faturação (€) Faturação (€) Faturação (€) Faturação (€) 

Luz 
Encargo IASFA 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

HPA 
Encargo IASFA 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

CUF 
Encargo IASFA 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

Lusíadas 
Encargo IASFA 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

Trofa 
Encargo IASFA 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 
Total Agregado [CONFIDENCIAL – artigo  

30.º da Lei n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

 

26.1.2.4 Representatividade da faturação resultante da adesão aos regimes 

convencionados da ADSE e do IASFA no volume de negócios total das empresas de 

saúde visadas 

 Por fim, analisa-se nesta secção a representatividade da faturação resultante da adesão das 

empresas de saúde visadas aos regimes convencionados da ADSE e do IASFA no respetivo 

volume de negócios total realizado em 2019. 

 De acordo com as informações prestadas pelas empresas de saúde visadas em resposta aos 

pedidos de elementos da AdC (cf. fls. 1804 e 1804 verso e 3249, 1966 C, 1751 verso e 1960 

verso, 1808 verso e 1762 verso), verifica-se que, em 2019, o regime convencionado da ADSE 

representou entre [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% a [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% e o regime convencionado do IASFA entre [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% a [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% do 



Versão Não Confidencial 

  
 

129 

 

volume de negócios total realizado pelas empresas de saúde visadas, conforme descrito na 

Tabela 5 e Tabela 6. 

Tabela 5: Representatividade da faturação das empresas de saúde visadas ao abrigo do 

regime convencionado da ADSE no respetivo volume de negócios total de 2019 

  2019 

    Faturação ADSE (€) Volume de  
Negócios da visada (€) 

% do Volume de 
Negócios da visada 

Luz 
Encargo ADSE 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

HPA 
Encargo ADSE 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

CUF 
Encargo ADSE 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

Lusíadas 
Encargo ADSE 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

Trofa 
Encargo ADSE 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 
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Tabela 6: Representatividade da faturação das empresas de saúde visadas ao abrigo do 

regime convencionado do IASFA no respetivo volume de negócios total de 2019 

  2019 

    Faturação IASFA (€) Volume de  
Negócios da visada (€) 

% do Volume de 
Negócios da visada 

Luz 
Encargo IASFA 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

HPA 
Encargo IASFA 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

CUF 
Encargo IASFA 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

Lusíadas 
Encargo IASFA 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

Trofa 
Encargo IASFA 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamento 

Total 

 

 Por fim, considerando a faturação das empresas de saúde visadas resultante da adesão a 

ambos os regimes convencionados, verifica-se que, em 2019, os mesmos representaram 

entre [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% a [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei 

n.º 19/2012]% do volume de negócios total realizado pelas referidas empresas, conforme 

descrito pela Tabela 7, demonstrando assim a importância que os referidos subsistemas de 

saúde públicos têm na atividade das empresas de saúde visadas. 
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Tabela 7: Representatividade da faturação das empresas de saúde visadas ao abrigo dos 

regimes convencionados da ADSE e do IASFA no respetivo volume de negócios total de 2019 

  2019 

    
Faturação (€) Volume de  

Negócios da visada (€) 

% do Volume de 
Negócios da 

visada 

Luz 
Encargos ADSE + IASFA 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamentos ADSE + IASFA 

Total 

HPA 
Encargos ADSE + IASFA 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamentos ADSE + IASFA 

Total 

CUF 
Encargos ADSE + IASFA 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamentos ADSE + IASFA 

Total 

Lusíadas 
Encargos ADSE + IASFA 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamentos ADSE + IASFA 

Total 

Trofa 
Encargos ADSE + IASFA 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – artigo  
30.º da Lei n.º 19/2012] Co-pagamentos ADSE + IASFA 

Total 

 

26.2 Pronúncia das visadas 

APHP 

 A APHP considera que a AdC apresenta indefinição/incerteza na definição de mercado 

plasmada na NI, bem como refere discordar da conclusão da AdC quanto à desnecessidade 

de definir o mercado relevante atendendo à “natureza da prática em causa nos presentes 

autos” (cf. fls. 5455 verso a 5456 verso). 

 Adicionalmente, a APHP refere que, independentemente do grau de precisão adotado para 

efeitos de definição do mercado relevante, não compreende a seletividade na análise da AdC 

e o enfoque nos grupos de hospitais privados, omitindo qualquer referência a outros 

operadores presentes no mercado (cf. fls. 5456 verso). 
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 A APHP refere igualmente que, nos mercados identificados pela AdC, estão presentes dois 

monopsónios com poder de mercado – a ADSE e o IASFA –, que os mesmos abusaram da 

sua posição dominante e que tais abusos resultam evidentes da vasta quantidade de 

documentação apreendida às Visadas (cf. fls. 5458 verso). 

 Neste contexto, a APHP apresenta alguns exemplos do que considera consubstanciar 

abusos de posição dominante por parte da ADSE e do IASFA (cf. fls. 5460): 

▪ Atrasos nos pagamentos; 

▪ Não pagamento de juros de mora; 

▪ Devolução de faturas sem fundamentação; 

▪ Tabelas de preços abaixo do preço de custo dos hospitais privados; 

▪ Recusa de pagamento de certos serviços; 

▪ Imposição unilateral retroativa de regularizações. 

 A APHP alega igualmente que a NI, ao limitar o contrapoder negocial das visadas através da 

APHP, está a fortalecer o poder de mercado dos referidos subsistemas (cf. fls. 5458 verso). 

Grupo Trofa 

 O Grupo Trofa entende que a NI não caracteriza adequadamente o setor da prestação de 

cuidados de saúde em Portugal, tanto na perspetiva dos prestadores de serviços de saúde, 

quanto na perspetiva das entidades que contratam esses mesmos serviços (cf. fls. 4634). 

 O Grupo Trofa refere que a AdC não procedeu à caracterização do mercado por entender 

que é desnecessário delimitar previamente os mercados relevantes quando a prática em 

causa apresenta um objetivo restritivo da concorrência (cf. fls. 4634). 

 Não obstante, no entender do Grupo Trofa, os comportamentos imputados não têm 

qualquer objeto restritivo e, como tal, seria necessário proceder à delimitação precisa dos 

mercados relevantes (cf. fls. 4634 e 4665 verso). 

 O Grupo Trofa acrescenta que a AdC, para efeitos de análise dos comportamentos em causa 

nos presentes autos, deveria analisar (i) o mercado em que a ADSE e o IASFA estão presentes, 
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ou seja, o mercado da contratação de serviços de saúde por subsistemas de saúde/seguradoras 

e as suas possíveis segmentações, bem como (ii) os mercados em que atuam as empresas 

visadas pela NI, ou seja, o mercado da prestação de serviços de saúde e as suas possíveis 

segmentações (cf. fls. 4666 verso a 4668 verso). 

 Neste contexto, o Grupo Trofa refere que caso a AdC tivesse conduzido as referidas análises 

de modo a delimitar de forma precisa os mercados relevantes que teria concluído pela 

existência do mercado da contratação de serviços de saúde por parte da ADSE (cf. fls. 4634 

verso e 4669). 

 No que respeita ao posicionamento e comportamento da ADSE no mercado, o Grupo Trofa 

procura, em primeiro lugar, aferir a aplicabilidade do Direito da Concorrência à ADSE, 

analisando a qualificação da ADSE como empresa, uma vez que considera que a AdC não se 

pronunciou sobre esta questão (cf. fls. 4670). 

 O Grupo Trofa refere que a análise do conceito de empresa pode conduzir a uma conclusão 

híbrida, ou seja, por um lado, relativamente a certas atividades, pode estar-se perante uma 

empresa para efeitos da aplicação do Direito da Concorrência e, por outro lado, 

relativamente a outras atividades que resultem do exercício de poderes públicos, pode não 

se estar perante uma empresa para os devidos efeitos (cf. fls. 4670 verso). 

 Neste contexto, o Grupo Trofa apresenta a jurisprudência que considera relevante para o 

caso em apreço e outros elementos que a levam a concluir que a ADSE configura uma 

empresa para efeitos de aplicação do Direito da Concorrência (cf. fls. 4670 verso e 4671). 

 Chegada a esta conclusão, o Grupo Trofa refere que, na relação comercial entre a ADSE e os 

prestadores de cuidados de saúde privados, a ADSE influencia de forma significativa e 

unilateral as condições de compra no mercado da contratação de serviços de saúde e não 

sofre pressão concorrencial por parte de outros subsistemas ou seguradoras (cf. fls. 4673 

verso). 

 Assim, o Grupo Trofa conclui que a ADSE é detentora de uma posição dominante na 

contratação de serviços de saúde privados, sendo que tal resulta dos factos de a ADSE impor 
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preços comuns a todos os prestadores convencionados, mediante um contrato de adesão, 

e de proceder a revisões de preços de forma unilateral e a posteriori (cf. fls. 4673 verso). 

 O Grupo Trofa apresenta exemplos de atuações da ADSE que entende consubstanciar 

abusos de poder de mercado, nomeadamente (cf. fls. 4674): 

(i) Imposição de uma obrigação de negociação coletiva a todos os prestadores de 

serviços privados; 

(ii) Definição da aplicação de uma tabela única de preços e regras a nível nacional, 

independentemente da estrutura, capacidade económico-financeira ou posição 

competitiva dos diferentes prestadores de cuidados de saúde privados; 

(iii) Imposição de regularizações de preços a posteriori e por referência a referenciais de 

preços desconhecidos e fora do controlo da Trofa; 

(iv) Imposição de preços de venda abaixo de custo e desprovidos de racional económico; 

(v) Imposição de prazos de pagamento longos (superiores a 120 dias); 

(vi) Devolução de faturação sem apresentação de justificação razoável. 

 Face ao exposto, o Grupo Trofa considera evidente a existência de um comportamento 

abusivo por parte da ADSE sobre os prestadores de cuidados de saúde privados que, no seu 

entender, se encontram subjugados ao poder de compra e negocial da ADSE e para a qual 

não dispõem de alternativa viável no mercado (cf. fls. 4675). 

 O Grupo Trofa acrescenta que, ainda que não se considerasse a ADSE como detentora de 

uma posição dominante, existiria sempre um abuso de dependência económica por parte 

da ADSE (cf. fls. 4675, 4675 verso e 4676 verso). 

 Neste contexto, no que respeita à importância das relações comerciais com a ADSE no 

volume de negócios da Trofa e ao peso da ADSE na contratação dos serviços em causa, a 

Trofa refere que, em 2018 e 2019, a ADSE representou uma percentagem relevante do seu 

volume de negócios, respetivamente, pelo que considera que a rutura com a ADSE 

acarretaria grandes prejuízos (cf. fls. 4675 verso e 4676). 
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 Relativamente aos motivos que terão levado à concentração de vendas junto da ADSE, o 

Grupo Trofa refere que tal resultou da natureza e evolução do mercado da prestação de 

serviços de saúde, onde estima que o universo potencial de utentes dos prestadores 

privados corresponderá a menos de 50% da população residente em Portugal, 

considerando, em particular, que a ADSE garante cobertura a cerca de 12% da população 

residente em Portugal e que os seguros de saúde garantem cobertura a 25% da população 

residente em Portugal (cf. fls. 4676 e 4676 verso). 

 Por fim, quanto à existência de alternativas à ADSE, o Grupo Trofa refere que não existem 

alternativas viáveis e credíveis no curto-médio (ou longo) prazo, concluindo que se encontra 

numa situação de dependência da ADSE, uma vez que considera que não é possível 

transferir a sua oferta para outras entidades que contratem a prestação de serviços de 

saúde num período razoável (cf. fls. 4676 verso). 

HPA 

 O HPA refere que a AdC analisou de forma sumária o mercado relevante na perspetiva do 

financiamento de cuidados de saúde, não o tendo analisado devidamente nem tirado as 

devidas conclusões (cf. fls. 5411). 

CUF 

 De acordo com a CUF, a AdC não apresenta elementos de suporte à sua análise de mercado 

e conclui a sua descrição de mercado de forma ambígua (cf. fls. 5270 e 5270 verso).  

 Adicionalmente, a CUF entende que a AdC não esclarece as implicações que as negociações 

da tabela de preços e regras da ADSE têm para os restantes prestadores a nível nacional e 

que não caracteriza nem demonstra a existência de qualquer relação de substituição entre 

os subsistemas e os seguros (cf. fls. 5270). 

 Acrescenta a CUF que, não obstante reconhecer que a “delimitação prévia e exata do(s) 

mercado(s) relevante(s)” é dispensável no caso de condutas ou práticas com um “objeto” “em 

si mesmo, restritivo da concorrência”, entende que, no presente caso e de acordo com a sua 

interpretação da jurisprudência, a delimitação do mercado em causa é necessária (cf. fls. 

5290). 
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 Para o efeito, a CUF apresenta o seu entendimento quanto aos mercados em causa nos 

presentes autos, definindo-os como o mercado da prestação de serviços hospitalares 

privados aos beneficiários da ADSE e o mercado da prestação de serviços hospitalares 

privados aos beneficiários da IASFA (cf. fls. 5290 verso). 

 Quanto ao âmbito geográfico dos mercados apresentados, a CUF considera que os mesmos 

não teriam um âmbito nacional, atendendo à inexistência de características homogéneas 

com exceção da tipologia dos serviços oferecidos e do preço (cf. fls. 5290 verso). 

Grupo Lusíadas 

 O Grupo Lusíadas discorda da AdC quanto à desnecessidade de definição do mercado 

relevante (cf. fls. 4547 verso e 4548). 

 No que respeita à definição de mercado apresentada na NI, o Grupo Lusíadas refere que 

não compreende a definição do mercado nacional da contratação de serviços de saúde 

hospitalares privados por subsistemas de saúde/seguradoras como o mercado em que se 

insere a prática (cf. fls. 4548 verso). 

 Tal resulta do entendimento do Grupo Lusíadas de que os subsistemas de saúde e as 

seguradoras apresentam formas de funcionamento distintas que se prendem com (i) 

ausência de substituibilidade do lado dos prestadores de cuidados de saúde, (ii) ausência de 

substituibilidade do lado do beneficiário/utente e (iii) ausência de concorrência entre a ADSE 

e os seguros privados de saúde (cf. fls. 4548 verso, 4549, 4550, 4550 verso, 4551 e 4551 

verso). 

 Assim, conclui o Grupo Lusíadas que o mercado relevante a considerar para efeitos de 

análise dos presentes autos é o mercado nacional da contratação de serviços de saúde 

hospitalares privados por parte da ADSE (cf. fls. 4550 e 4551 verso). 

 Adicionalmente, o Grupo Lusíadas refere que a definição do mercado relevante é necessária 

para enquadrar o desequilíbrio de poder nas relações entre a ADSE e os prestadores de 

cuidados de saúde privados (cf. fls. 4552). 

 Neste contexto, o Grupo Lusíadas entende que a ADSE detém uma posição de monopsónio 

no “mercado nacional da contratação de serviços de saúde hospitalares privados por parte da 
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ADSE e do IASFA”, justificando tal entendimento no facto de a ADSE definir unilateralmente as 

condições das tabelas aplicáveis a ambos os regimes convencionados, não obstante a 

existência de um processo de auscultação de mercado (cf. fls. 4552 e 4552 verso). 

 Assim, o Grupo Lusíadas conclui que a ADSE é “price maker”, ou seja, monopolista, e que os 

prestadores de cuidados de saúde privados são “price takers”, ou seja, têm de aceitar as 

condições apresentadas pela ADSE sob pena de colocar em causa o alcance de um mix de 

clientes essencial à sua sustentabilidade (cf. fls 4552 verso). 

 O Grupo Lusíadas refere igualmente que existe um desequilíbrio negocial na relação entre 

a ADSE e os prestadores de cuidados de saúde privados, uma vez que a mesma assenta em 

contratos de adesão, ou seja, na aceitação de preços e regras de faturação unilateralmente 

fixados pela ADSE (cf. fls. 4552 verso). 

 Face ao exposto, o Grupo Lusíadas considera que, atendendo (i) à posição de monopsonista 

da ADSE no mercado da contratação de serviços de saúde hospitalares privados pela ADSE e 

IASFA, (ii) à superioridade no poder negocial da ADSE face aos prestadores de cuidados de 

saúde privados e (iii) à dependência dos operadores da ADSE para a sua sustentabilidade, a 

ADSE tem um poder de mercado equivalente a um monopólio (cf. fls. 4553). 

 Neste sentido, o Grupo Lusíadas procura concretizar dando exemplos de atuações da ADSE 

que, do seu ponto de vista, representam abusos do referido poder de mercado ocorridos no 

processo de auscultação de mercado por parte da ADSE, nomeadamente (cf. fls. 4553, 4554 

e 4554 verso): 

(i) Inclusão na convenção de aspetos não negociados e/ou acordados com a APHP; 

(ii) Não inclusão de normas cujos princípios já tinham sido aceites pela ADSE; 

(iii) Imposição retroativa de regularizações por referência ao menor valor praticado pelos 

prestadores convencionados, independentemente da qualidade do serviço prestado 

ou do material utilizado; 

(iv) Imposição de preços abaixo de custo dos hospitais privados, não enquadráveis nos 

padrões de segurança e qualidade dos referidos prestadores, desprovidos de 
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qualquer racional económico e sem relação com o valor económico do serviço 

prestado. 

 Neste contexto, alega o Grupo Lusíadas que a prática adotada é totalmente legítima na 

medida em que opera como contrabalanço do poder negocial da ADSE, tendo em conta a 

sua posição no mercado e o abuso de posição que colocou em causa a sustentabilidade das 

visadas e a do sistema (cf. fls. 4554 verso). 

 Acrescenta o Grupo Lusíadas que a imposição de preços desadequados promoveu a 

suspensão de convenções por parte de outros prestadores, bem como a saída de médicos 

ao abrigo do regime convencionado (cf. fls. 4554 verso). 

Luz 

 A Luz entende que a AdC não fundamenta a delimitação de mercado relevante apresentada, 

não faz prova relativa à estrutura do mercado relevante, nem da sua evolução no período 

considerado relevante, pelo que, face à ausência destes elementos na NI, a Luz considera 

estar perante uma violação dos seus direitos de defesa (cf. fls. 5203, 5203 verso, 5204 e 

5205). 

 Em particular, a Luz entende que a AdC terá cometido um erro claro na definição do mercado 

ao incluir no lado da procura os subsistemas, em particular a ADSE e o IASFA, e as 

seguradoras (cf. fls. 5205 verso e 5206). 

 No que se refere ao lado da oferta, a Luz alega que a AdC ignora os prestadores do setor 

social, igualmente participantes na rede ADSE, e cuja referência é inexistente (cf. fls. 5206). 

 Refere também que resulta da NI uma contradição entre o período temporal relevante que 

é apresentado para caracterizar os mercados e o período apontado para a duração da 

infração (cf. fls. 5203 e 5206 verso). 

 No que respeita ao mercado, a Luz refere que a descrição do mercado relevante afetado não 

permite à AdC concluir pela existência de qualquer restrição da concorrência, nem pela 

existência das condições necessárias à implementação e manutenção de um acordo ou 

prática concertada (cf. fls. 5207). 
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 Adicionalmente, a Luz discorda da interpretação que a AdC faz da jurisprudência quanto à 

desnecessidade de definir o mercado relevante em contexto de práticas pelo objeto, 

referindo que a AdC não está dispensada de definir e caracterizar os aspetos essenciais de 

funcionamento dos mercados afetados pela prática (cf. fls. 5207). 

 Por fim, a Luz considera que, tendo em conta a definição de mercado proposta pela AdC, a 

ADSE e o IASFA são detentores de uma posição de domínio no setor (monopsónios) e 

representam um peso substancial do volume de negócios dos prestadores convencionados, 

bem como que a ausência da análise por parte da AdC a este posicionamento da ADSE e do 

IASFA invalida as suas conclusões (cf. fls. 5206 e 5206 verso). 

26.3 Apreciação da AdC e conclusão 

 A AdC procedeu, de modo claro, à identificação dos mercados relevantes, tendo concluído 

que os comportamentos em causa nos presentes autos ocorreram no mercado nacional da 

contratação de serviços de saúde hospitalares privados por subsistemas de 

saúde/seguradoras (cf. secção 26). 

 Para tal conclusão concorre o facto de a AdC não excluir a hipótese de os subsistemas de 

saúde (públicos ou privados) e as seguradoras, o lado da procura do referido mercado, 

concorrerem entre si a nível nacional pela captação da capacidade instalada limitada dos 

prestadores de cuidados de saúde privados, o lado da oferta do referido mercado, de forma 

a garantirem aos beneficiários dos respetivos regimes convencionados o acesso a uma rede 

com dimensão, qualidade e dispersão territorial suficientes. 

 Adicionalmente, verifica-se que as empresas de saúde visadas, no seu conjunto, apresentam 

uma cobertura geográfica que se estende a todo o território nacional conforme Figura 2, a 

que acresce o facto de os beneficiários do subsistema de saúde público ADSE se 

encontrarem distribuídos por todo o território nacional, conforme demonstrado pelos 

Relatórios de Atividades da ADSE de 2018 e 2019 (cf. fls. 1358 a 1382 e 3055 a 3080). 

 Donde se conclui que a prática em causa nos presentes autos afeta a totalidade do território 

nacional. 
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 Assim, nunca se poderá dizer que a AdC não procedeu ao enquadramento e caracterização 

dos serviços em causa (secção 11.1 da NI e secção 26.1.1 da presente Decisão), tendo 

apresentado uma definição de mercado relevante que não se exclui possa ser alvo de maior 

segmentação na sua dimensão do produto, não tendo esta análise sido efetuada dada a 

natureza e gravidade da prática em causa nos presentes autos. 

 Em todo o caso, sempre se dirá que em causa nos presentes autos está a contratação de 

serviços de saúde hospitalares privados por parte da ADSE no território nacional (cf. secção 

26.1.1.4). 

 Neste contexto, a AdC procurou, em sede de NI, analisar o posicionamento dos prestadores 

de cuidados de saúde visados dentro do universo dos prestadores de cuidados de saúde 

convencionados da ADSE, durante o período de 2016 a 2019, para aferir da importância dos 

mesmos para o referido regime (cf. secção 11.2 da NI e secção 26.1.2 da presente Decisão). 

 Não obstante, refira-se que a definição de mercados relevantes não é indispensável em 

processos por práticas restritivas da concorrência no âmbito de acordos, práticas 

concertadas ou decisões de associações de empresas a que seja atribuído um objeto 

restritivo da concorrência, tal como decorre da jurisprudência dos tribunais europeus52. 

 Este entendimento foi reiterado pelo Tribunal Geral da União Europeia (TGUE), em Acórdão 

de 28.06.2016, no caso Portugal Telecom – SGPS, S.A. c. Comissão Europeia: 

“No entanto, embora, no âmbito da interpretação do contexto de um acordo, haja que tomar em 

consideração as condições reais do funcionamento e da estrutura do mercado ou dos mercados 

em causa, a Comissão não é sempre obrigada a proceder a uma definição precisa do mercado 

ou dos mercados em causa. Com efeito, a definição do mercado em causa não desempenha o 

mesmo papel consoante se trate de aplicar o artigo 101.º TFUE ou o artigo 102.º TFUE. No âmbito 

da aplicação do artigo 102.º TFUE, a definição adequada do mercado em causa é uma condição 

necessária e prévia a qualquer julgamento sobre um comportamento pretensamente 

 

52 Cf. Acórdãos do TPI, Groupe Danone c. Comissão, T-38/02, Col. II-4407 (2005), e Brouwerij Haacht NV c. 
Comissão, T-48/02, Col. II-5259 (2005).  
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anticoncorrencial (acórdãos de 10 de março de 1992, SIV e o./Comissão, T 68/89, T 77/89 e T 

78/89, Colet., EU:T:1992:38, n.º 159, e de 11 de dezembro de 2003, Adriatica di 

Navigazione/Comissão, T 61/99, Colet., EU:T:2003:335, n.º 27), uma vez que, antes de declarar a 

existência de um abuso de posição dominante, é necessário estabelecer a existência de uma 

posição dominante em dado mercado, o que pressupõe que este mercado tenha sido 

previamente delimitado. Em contrapartida, resulta de jurisprudência constante que, no quadro 

da aplicação do artigo 101.º, n.º 1, TFUE, é para determinar se o acordo em causa é suscetível de 

afetar o comércio entre Estados Membros e tem por objetivo ou por efeito impedir, restringir ou 

falsear a concorrência no mercado interno que é necessário definir o mercado em causa 

(acórdãos de 21 de fevereiro de 1995, SPO e o./Comissão, T 29/92, Colet., EU:T:1995:34, n.º 74, e 

Adriatica di Navigazione/Comissão, já referido, EU:T:2003:335, n.º 27; v., também, acórdão de 12 

de setembro de 2007, Prym e Prym Consumer/Comissão, T 30/05, EU:T:2007:267, n.º 86 e 

jurisprudência aí referida) (…). Assim, no quadro do artigo 101.º, n.º 1, TFUE, não é necessária 

uma definição prévia do mercado relevante sempre que (…) a Comissão tenha podido 

corretamente chegar à conclusão, sem uma delimitação prévia do mercado, que o acordo em 

causa falseava a concorrência e era suscetível de afetar de forma sensível o comércio entre os 

Estados Membros. Trata-se, nomeadamente, do caso das restrições mais graves, explicitamente 

proibidas pelo artigo 101.º, n.º 1, alíneas a) a e), TFUE (conclusões do advogado geral Y. Bot nos 

processos apensos Erste Group Bank e o./Comissão, C 125/07 P, C 133/07 P, C 135/07 P e C 137/07 

P, Colet., EU:C:2009:192, n.os 168 a 175). Se o próprio objeto de um acordo for restringir a 

concorrência através de uma «partilha de mercados», não será assim necessário definir com 

precisão os mercados geográficos em causa, pois a concorrência efetiva ou potencial foi 

necessariamente restringida (acórdão Mannesmannröhren Werke/Comissão, n.º 150, supra, 

EU:T:2004:218, n.º 132)”53. 

 No caso concreto, e como decorre da presente Decisão, está em causa uma prática proibida 

de natureza horizontal, traduzida na fixação de preços e outras condições comerciais entre 

concorrentes prestadores de cuidados de saúde privados no âmbito das negociações com a 

 

53 Cf. Acórdão do TGUE (Segunda Secção), de 28 de junho de 2016, Portugal Telecom, SGPS SA c. Comissão 
Europeia, T-208/13, Colet., EU:T:2016:368, parágrafos 175-176. 
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ADSE e na sua coordenação para rescindir as convenções com a ADSE, prestadores esses 

que representam uma parte considerável da oferta de cuidados de saúde prestados ao 

abrigo do regime convencionado da ADSE (cf. secção 26.1.2). 

 No que se refere aos comportamentos das visadas relativamente ao subsistema IASFA, 

remete-se para a secção 27.3 infra (cf. em particular § 1303).  

 Como também decorre da presente Decisão, a prática em causa está configurada pela AdC 

como uma infração pelo objeto, isto é, cuja prática, pela sua gravidade, é sancionada com 

coima independentemente dos efeitos que possa ter produzido no mercado. 

 Nesta medida, a delimitação exata dos mercados relevantes não é necessária para a 

tipificação da infração, porquanto, independentemente de se considerar um mercado mais 

restrito ou mais lato, a apreciação jusconcorrencial em nada se alteraria. 

 Face a todo o exposto, a AdC considera que não procedem os argumentos das visadas no 

que se refere à definição do mercado relevante apresentada em sede de NI, a qual portanto 

se reitera na presente Decisão. 

 No que se refere ao alegado pelas visadas de que a posição de infrator nos presentes autos 

é ocupada pelos subsistemas de saúde públicos ADSE e IASFA, considerando que os mesmos 

detêm uma posição dominante nos mercados identificados pela AdC e que terão abusado 

da mesma (cf. secção 26.2), verifica-se que do acervo probatório constante nos autos não 

resultam elementos que indiciem essa posição dominante da ADSE e do IASFA, nem as 

visadas o demonstram ou fundamentam nas suas alegações, inexistindo assim quaisquer 

razões para alterar a configuração da infração constante da NI e que se reitera na presente 

Decisão. 

 Por fim, refira-se que as visadas limitam-se a alegar a necessidade de aprofundamento da 

definição dos mercados relevantes sem, no entanto, concretizarem quais os elementos 

definidores que deveriam constar de modo mais desenvolvido. 

 Em conclusão, a AdC considera que não procedem os argumentos das visadas relativos à 

caracterização e definição do mercado relevante, não considerando necessária a 

apresentação de uma segmentação de mercado distinta da refletida na NI. 
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27 Comportamentos 

 Os comportamentos objeto de análise na presente Decisão prendem-se com o acordo ou 

prática concertada estabelecido(a/os) entre as empresas de saúde visadas, através e com a 

participação conjunta da APHP, com o objetivo de condicionar as negociações das mesmas 

com a ADSE, permitindo a fixação de preços e outras condições comerciais, que não 

poderiam resultar do comportamento individual das visadas, bem como limitando e/ou 

reduzindo a prestação de cuidados de saúde ao abrigo dos regimes convencionados da 

ADSE e do IASFA. 

 A coordenação das empresas de saúde visadas culminou com a articulação da suspensão 

e/ou ameaça de denúncia das convenções com a ADSE. 

 Os referidos comportamentos abrangem ainda as negociações com o IASFA relativas à 

regularização da sua dívida, tendo, em concreto, a CUF e a Luz suspendido a convenção com 

o IASFA. 

 As empresas de saúde visadas mantiveram contactos regulares e sistemáticos, desde 2014 

até 2019, com o objetivo de estabelecer um comportamento comum relativamente aos 

preços, condições e regras negociados com a ADSE. 

 A APHP teve um papel determinante na coordenação das empresas de saúde visadas, tendo 

contribuído ativa e deliberadamente para a execução do acordo ou prática concertada sub 

judice. 

 Na fase final das negociações com a ADSE, face ao rumo das mesmas e à decisão da ADSE 

de proceder à regularização dos valores relativos à faturação de 2015 e 2016, as empresas 

de saúde visadas coordenaram-se e suspenderam e/ou ameaçaram denunciar as 

convenções celebradas com a ADSE para condicionar as negociações e, em particular, travar 

a efetivação do processo de regularizações.  
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27.1 Posição da AdC em sede de NI 

27.1.1 Enquadramento 

27.1.1.1 A ADSE e as convenções celebradas com a ADSE 

 O Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P. (ADSE), criado pelo Decreto-Lei n.º 

7/2007, de 9 de janeiro54, é um instituto público de regime especial e de gestão participada, 

integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e 

financeira, sujeito a superintendência do Ministro da Saúde e a Tutela conjunta dos Ministro 

da Saúde e das Finanças55. 

 A ADSE tem por missão assegurar a proteção aos seus beneficiários nos domínios da 

promoção da saúde, prevenção da doença, tratamento e reabilitação, competindo-lhe, entre 

outras matérias, organizar, implementar, gerir e controlar o sistema de benefícios de saúde 

dos seus beneficiários e proceder à gestão dos benefícios a aplicar no domínio da proteção 

social dos seus beneficiários56. 

 A ADSE está sujeita aos princípios da boa gestão, da autossustentabilidade e da garantia de 

eficiência económica na gestão (entre outros)57. 

 O funcionamento e o esquema de benefícios encontram-se estabelecidos no Decreto-Lei n.º 

118/83, de 25 de fevereiro58. 

 

54 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, e cuja versão consolidada pode ser consultada no 
sitio da ADSE, em ADSE Direta » Institucional » Legislação. 
55 Artigos 1.º, 7.º e 8.º do Decreto-Lei n.º 7/2017, de 9 de janeiro. 
56 Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 7/2017, de 9 de janeiro. 
57 Artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 7/2017, de 9 de janeiro. 
58 Alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 90/98, de 14 de abril, 279/99, de 26 de julho, e 234/2005, de 30 de 
dezembro; pelas Leis n.ºs 53-D/2006, de 29 de dezembro, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de 
abril, 55- A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro; pelo Decreto-Lei n.º 105/2013, de 30 
de julho, pelo Decreto-Lei n.º 161/2013, de 22 de novembro, pela Lei n.º 30/2014, de 19 de maio, pela Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, podendo ser consultada no 
sitio da ADSE, em ADSE Direta » Institucional » Legislação a respetiva versão atualizada e consolidada. 
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 Os benefícios concedidos pela ADSE aos seus beneficiários no âmbito dos cuidados de 

saúde59 assentam nas técnicas do reembolso ao beneficiário e no pagamento direto à 

entidade prestadora do cuidado de saúde60, segundo, respetivamente, os designados regime 

livre ou convencionado. 

 No regime livre, o beneficiário escolhe livremente o prestador de cuidados de saúde, 

pagando o valor integral do ato, sendo posteriormente reembolsado pela ADSE nos termos 

e condições constantes da tabela de preços e regras do regime livre61. 

 No regime convencionado, o beneficiário recorre a um prestador de cuidados de saúde com 

o qual a ADSE previamente celebrou uma convenção, suportando diretamente junto do 

prestador uma parte do valor do ato (copagamento) e liquidando a ADSE o restante valor ao 

mesmo prestador, nos termos ajustados na convenção a propósito celebrada62. 

 A convenção que é celebrada com os prestadores adota o modelo tipo estabelecido e 

aprovado pela ADSE63, sem prejuízo de, mantendo-se no essencial o conteúdo nuclear das 

obrigações das partes genericamente definidas, poder ser introduzido um ou outro 

ajustamento, nomeadamente no âmbito de procedimentos de comunicação de dados de 

faturação (cf. fls. 1286 verso). 

 Na convenção são definidos os cuidados de saúde que estão abrangidos por referência a 

uma tabela de cuidados de saúde também genericamente aprovada pela ADSE64 e onde se 

estabelecem os montantes a suportar pelo beneficiário (copagamento) e pela ADSE e as 

 

59 A tipologia dos cuidados de saúde encontra-se definida e regulada nos artigos 20.º a 31.º do Decreto-Lei n.º 
118/83, de 25 de fevereiro. 
60 Artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 de fevereiro. 
61 Aprovadas pelo Despacho n.º 8738/2004 (2ª Série), do Secretário de Estado do Orçamento, de 08.04.2004, 
publicado no Diário da República, II Série, n.º 103, de 3.05.2004. 
62 N.º 5 do artigo 19.º e no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 de fevereiro, e alínea b) do n.º 2 do 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 7/2017, de 9 de janeiro. 
63 A minuta tipo atualmente em vigor encontra-se disponível para consulta no sitio da ADSE em ADSE Direta 
» Rede ADSE » Documentos úteis. 
64 As Tabelas atualmente em vigor, e a anteriormente vigente desde 2014 ate 2018, encontram-se disponíveis 
para consulta no sitio da ADSE em ADSE Direta » Rede ADSE » Documentos úteis. 
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regras de faturação de cada cuidado de saúde, sendo esta tabela uniformemente aplicada 

em todas as convenções que são celebradas pela ADSE (cf. fls. 1286 verso). 

 A relação entre a ADSE e as entidades prestadoras dos cuidados de saúde ao abrigo destas 

convenções tem natureza contratual, consubstanciada em contratos de adesão, visto que o 

prestador ao aderir à convenção aceita as cláusulas contratuais, os preços dos cuidados de 

saúde e as regras de faturação fixadas pela ADSE (cf. fls. 1286 verso). 

 O contrato de adesão é constituído pela minuta tipo e pelas regras, procedimentos e tabelas 

de preços constantes da tabela de preços e regras da rede ADSE, constando de cada contrato 

os códigos desta tabela correspondentes aos atos médicos que a entidade convencionada 

pretende prestar. Os prestadores têm, a todo o tempo, a liberdade de pôr termo à adesão, 

ou partes dela, suprimindo a totalidade ou parte dos códigos a que aderiram. Ao fazê-lo 

podem continuar a prestar serviços aos beneficiários da ADSE, mas no regime livre (cf. fls. 

1286 verso e 1287). 

 A minuta tipo em vigor prevê expressamente a aplicação automática a cada convenção das 

atualizações às tabelas e regras aprovadas pela ADSE, pelo que, com a adesão à convenção, 

os prestadores vinculam-se ao cumprimento das disposições existentes na tabela de preços 

e regras da rede ADSE em vigor em cada momento (cf. fls. 1287). 

27.1.1.2 As alterações à tabela de preços e regras da rede ADSE  

 Em 2009, em resultado das reivindicações e negociações com algumas entidades 

convencionadas, a ADSE estabeleceu com vários prestadores atas adicionais às convenções 

anteriormente celebradas, com o objetivo de criar dois códigos globais com preços abertos: 

o código 6074, para consumos em sala de cirurgias em ambulatório, e o código 6032, para 

consumos em sala de cirurgias com internamento (cf. fls. 1287).  

 A criação destes dois códigos visava expurgar do código 6631 (cuja designação é 

“medicamentos”), todos os itens não incluídos na sua designação, como sejam, produtos 

medicamentosos, oxigénio, soros e transfusões (sangue) (cf. fls. 1287). 

 Esta alteração veio permitir que, durante o processo de faturação, as entidades 

convencionadas possam escolher entre os códigos com preços fechados para os consumos 
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(códigos 6070 a 6073, para cirurgias em ambulatório, e códigos 6025 a 6031, para cirurgias 

com internamento) e os novos códigos com preços abertos (6074 e 6032), estes últimos 

sujeitos à regra das regularizações (cf. fls. 1287). 

 Os códigos com preços fechados têm um valor fixo constante da tabela de preços, enquanto 

os códigos com preços abertos permitem aos prestadores faturar qualquer valor, não 

estando estipulado um valor máximo (cf. fls. 1287). 

 As regularizações permitem, por um lado, que o prestador fature os consumos sem limite 

de valor e, por outro, que a ADSE corrija os valores faturados sempre que os mesmos 

excedam em, pelo menos, 10% os valores médios praticados para o mesmo ato pelos 

prestadores congéneres (cf. fls. 1287). 

 O processo das regularizações decorreu de forma normal relativamente à faturação emitida 

entre 2011 e 2014 (cf. fls. 1287). 

 Relativamente às regularizações dos anos 2011 a 2014, as entidades convencionadas foram 

notificadas pela ADSE dos valores a regularizar, no âmbito da audiência dos interessados, 

sendo concedido um prazo de 10 dias para que as entidades se pronunciassem sobre os 

referidos valores (cf. fls. 1287 verso). 

 De acordo com a ADSE, nas situações em que as entidades, fundamentadamente, 

demonstraram que os valores apurados, superiores à média acrescida de 10%, tinham 

origem em cirurgias com técnicas inovadoras que comportavam consumos mais elevados, 

a ADSE deu provimento às alegações e subtraiu o correspondente valor das regularizações 

(cf. fls. 1287 verso). 

 As entidades convencionadas (67 entidades) procederam ao pagamento do valor das 

regularizações, que totalizou, entre 2011 e 2014,, 4,9 milhões de euros (cf. fls. 1287 verso). 

 Em 2014, a ADSE agregou num mesmo documento todas as tabelas de preços em vigor, bem 

como as regras gerais e específicas aplicáveis a cada ato médico, tratamento ou exame, que 

anteriormente estavam dispersas por vários documentos autónomos (cf. fls. 1287 verso). 
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 O código 6640 (com a designação “Materiais de penso, antisséticos e outros consumos”), que 

anteriormente tinha um valor fixo, foi alargado tendo ficado sujeito a regularização quando 

os valores apurados são superiores às médias acrescidas de 10% (cf. fls. 1287 verso). 

 Do mesmo modo, os medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores (código 6636) e 

as próteses intraoperatórias (códigos 7501) foram sujeitos a regularizações, neste caso, com 

base no menor valor praticado pelos prestadores congéneres (cf. fls. 1287 verso). 

 De acordo com a ADSE, todas estas alterações foram comunicadas às entidades prestadoras 

convencionadas em agosto de 2014 para entrarem em vigor em 1 de outubro do mesmo 

ano, não tendo aquelas entidades solicitado a desassociação dos códigos supra referidos da 

convenção (cf. fls. 1287 verso). 

 Segundo a ADSE, a faturação pelas entidades convencionadas nos códigos sujeitos a 

regularizações continuou a ser efetuada após a data da entrada em vigor da tabela de 2014 

(cf. fls. 1287 verso). 

 Em outubro de 2014 já se encontrava criado o “Grupo de Trabalho” da APHP (é nesta data 

que surge a primeira referência a este grupo na prova constante dos autos, LusiadasSA-

155465), que reunia um conjunto de pessoas de cada uma das empresas de saúde visadas e 

estava responsável pelo desenvolvimento do trabalho de base que servia para construir as 

respostas das visadas às propostas da ADSE. Por vezes, este Grupo também participava nas 

reuniões realizadas com a ADSE.  

 De acordo com a resposta da APHP ao pedido de elementos da AdC (cf. fls. 1562), o Grupo 

de Trabalho era composto por: [Colaborador 59] (CUF), [Colaborador 57] (CUF), [Colaborador 

58] (Luz), [Colaborador 61] (Lusíadas), [Colaborador 60] (Lusíadas), [Colaborador 5] (Trofa 

SGPS) e [Colaborador 2] (APHP).  

 Sem prejuízo do referido acima, resulta da prova constante dos autos (cf. JMS-2463, 

LusiadasSA-2323, LusiadasSA-2065, LusiadasSA-2324, LusiadasSA-2069 e LusiadasSA-1709) 

 

65 As cadeias de conversação em que se encontrem inseridas as mensagens de correio eletrónico referidas 
na presente Nota de Ilicitude encontram-se, para efeitos de contextualização, listadas no Anexo 2, dando-se 
como integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais. 
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o envolvimento de outras pessoas neste Grupo de Trabalho, pertencentes, nomeadamente, 

à Trofa e ao HPA, para além das identificadas pela APHP.                

 Em carta enviada por [Colaborador 62] (Presidente da ADSE) a [Colaborador 12] (Presidente 

da APHP)66, datada de 28.04.2015, aquele esclarece que, ao contrário do que seriam as 

expectativas dos prestadores, o empacotamento67 progressivo de diversos cuidados de 

saúde não anula as regras relativas às regularizações de faturação, nem a faturação com os 

códigos INFARMED68, sendo um desiderato lógico que as cirurgias que vissem a sua 

valorização definida por um preço fechado total deixassem a partir daquele momento de 

estar sujeitas ao regime de regularizações (cf. LusiadasSA-1117). 

 Em 02.11.2016, a ADSE comunica à APHP os valores das regularizações agregadas 

correspondentes a 2014, 2015 e a parte de 2016 (cf. JMS-1998, LuzSaude-0281 e LuzSaude-

2448). 

 Nesta data, de acordo com as visadas, a “DG ADSE envia carta com valores provisórios das 

regularizações de 2015 e 2016. Nessa carta afirmava-se que ‘assumiu esta Direção Geral que não 

seriam efetuadas regularizações aos códigos 6636, relativamente ao período de outubro de 2014 

a dezembro de 2015, permitindo que os vossos Associados se adaptassem a esta nova realidade’ 

e que ‘em relação a 2016, a ADSE propõe à APHP e aos seus Associados que a regularização sobre 

medicamentos faturados através dos códigos 6636 seja realizada pelo respetivo PVH do 

medicamento e cujo preço propomos seja acrescido de 10%. Esta nossa proposta visa encontrar 

uma forma de enquadrar toda a faturação deste tipo de medicamentos e que seja aceite por 

todos os prestadores vossos Associados e que vigore para o período 2016 a 2018, deixando a 

ADSE de proceder a regularizações neste capítulo se observada esta regra’. Sobre as próteses diz-

 

66 Refira-se que, por regra, [Colaborador 12] utilizava o seu email institucional do Grupo Trofa mesmo nas 
comunicações escritas enquanto Presidente da APHP. 
67 O chamado “empacotamento” consiste na criação de preços para determinados grupos de cuidados de 
saúde que normalmente ocorrem em conjunto (“pacotes”) de forma a eliminar a necessidade de recorrer à 
faturação de códigos abertos que mais tarde estariam sujeitos a processos de regularização de faturação. 
68 De acordo com as regras da ADSE, seria necessário fornecer os códigos do Infarmed aquando da faturação 
de fármacos e próteses intra-operatórias. Alguns associados da APHP alegavam deparar-se com dificuldades 
de implementação desta regra a nível de sistemas de informação. A não inclusão dos códigos do Infarmed 
nas faturas gerava a sua recusa por parte da ADSE. 
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se que ‘a alternativa que vos apresentamos de vir a considerar para o período de 2017 a 2019 o 

valor de aquisição acrescido de uma determinada percentagem que apresentámos acima, 

permite que a ADSE não venha a considerar realizar em 2016 a regularização pelo critério 

estabelecido’” (cf. JMS-0417 e JMS-2489). 

 No primeiro trimestre de 2017, segundo as visadas, “houve negociações entre a ADSE e a APHP 

que permitiram, desde logo, fechar o preço da oncologia, nomeadamente, dos medicamentos 

oncológicos (6636), para além de fechar mais 40 procedimentos cirúrgicos. 

[O] Presidente da ADSE em email de 31 de março de 2017 [afirmou que] ‘…a única alternativa 

para que a ADSE possa vir a propor à sua tutela, não vir a realizar essas eventuais regularizações, 

seria a obtenção de um acordo entre a ADSE e a APHP, que ‘viesse no futuro a compensar 

parcialmente a ADSE’ da não realização das regularizações em relação ao passado, ou seja que 

num prazo de 4 a 5 anos possa permitir recuperar parcialmente os valores faturados ‘a mais’ até 

ao fecho dos referidos códigos abertos’” (cf. JMS-0417 e JMS-2489). 

 Apenas em 2017 a ADSE terá conseguido calcular as regularizações porque, de acordo com 

a mesma, algumas das entidades convencionadas não disponibilizaram, conforme está 

consagrado nas regras, os Códigos Hospitalares Nacionais dos Medicamentos (CHNM) e 

Códigos dos Dispositivos Médicos (CDM), sem os quais a ADSE não poderia apurar de forma 

rigorosa os valores das regularizações, uma vez que as mesmas implicam uma comparação 

de preços faturados pelos diversos prestadores para os mesmos medicamentos (CHNM) e 

Próteses Intraoperatórias (CDM) (cf. fls. 1287 verso e 1288). 

 A ADSE apurou um total de 37,9 milhões de Euros relativos às regularizações referentes aos 

anos de 2015 e 2016 (cf. fls. 1288). 

 Em 29.08.2017, de acordo com as visadas, “a ADSE remete carta à APHP com nova informação 

sobre regularizações a efetuar relativamente a 2015 e 2016. A 13 de setembro houve reunião 

entre MS, ADSE e APHP em que APHP reiterou oposição às regularizações e se analisaram vários 

temas de relacionamento” (cf. JMS-0417 e JMS-2489). 

 Em setembro de 2017 o Grupo de Trabalho é “reativado” (cf. JMS-2261). 



Versão Não Confidencial 

  
 

151 

 

 Em janeiro de 2018, segundo as visadas, “foi apresentada providência cautelar da APHP e em 

abril foi presente a Ação Principal, com parecer do Prof. Vital Moreira, para clarificação definitiva 

sobre legalidade das normas. 

No dia 7 de fevereiro de 2018 e face a email da APHP, a ADSE responde: ‘A ADSE concorda em 

absoluto com a eliminação das regras de regularização nas suas tabelas desde que nos 

chamados códigos abertos seja introduzido um limite quantitativo ou financeiro. No caso de se 

manterem códigos abertos ou tal seja permitido a ADSE mantem a regra da regularização, mas 

apenas aplicável, como é lógico a esses códigos abertos. No entanto estamos em crer que com as 

propostas que estão em cima da mesa apresentadas pela ADSE os procedimentos que poderão 

vir a ser alvo de regularizações deve passar a ser inferior a 5% dos atuais, podendo ainda e 

paulatinamente virmos a reduzir os mesmos a zero com um trabalho conjunto que nos propomos 

vir a realizar com a APHP.’ 

A 1 de abril de 2018 entram em vigor novas tabelas da ADSE com mais pacotes fechados, preços 

de gastro e outras reduções de preços. Sobre os pacotes, há a referir que entre 2016 e 2018 foram 

“fechados” 127 procedimentos. Em relação às próteses a prioridade foi dada às lentes, 

identificadas pela ADSE como principal rúbrica, tido sido estabelecida uma tabela de preços 

máximos” (cf. JMS-0417 e JMS-2489). 

 Em dezembro de 2018, a ADSE comunicou aos prestadores os valores a regularizar 

relativamente a 2015 e 2016 (cf. fls. 1516-A a 1516-B). 

 Após a referida comunicação por parte da ADSE, a APHP reuniu em Assembleia Geral 

Extraordinária no dia 27 de dezembro de 2018, onde foi decidido emitir um comunicado a 

contestar a regra das regularizações (cf. LuzSaude-1225 e fls. 40). 

 Adicionalmente, os operadores privados apresentaram individualmente, em sede de 

audiência prévia, contestações invocando a ilegalidade e falta de transparência do processo 

de regularizações encetado pela ADSE (cf. fls. 53 a 140). 

 Neste contexto, e procurando aferir através de fontes de informação públicas e junto das 

entidades visadas no presente processo qual o ponto de situação nesta matéria, verificou-

se que até novembro de 2020 não foi proferida qualquer decisão a este respeito por parte 
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da ADSE, nem tampouco houve cobrança dos valores apurados para efeitos de 

regularizações referentes aos anos de 2015 e 2016 (cf. fls. 1716).  

 De acordo com as fontes de informação públicas, não se verificaram entretanto quaisquer 

desenvolvimentos relativamente a esta questão. 

27.1.2 Comportamentos 

 Os elementos probatórios que se expõem em seguida demonstram que as empresas de 

saúde visadas mantiveram contactos frequentes e regulares, entre 2014 e 2019, com o 

objetivo de coordenarem o comportamento no âmbito das negociações com a ADSE, 

relativamente à sua tabela de preços e regras, e com o IASFA no que respeita à negociação 

da dívida. 

 A APHP esteve ativamente envolvida nos referidos contactos, tendo promovido e participado 

nos mesmos. 

 A coordenação das visadas ocorreu maioritariamente no contexto do longo processo 

negocial com a ADSE, tendo os contornos dessa coordenação evoluído ao longo do tempo, 

como se conclui das subsecções seguintes. 

 Para um maior detalhe sobre o comportamento das visadas remete-se para a secção 12.2 

da NI, que se dá aqui por integralmente reproduzida. 

27.1.2.1 2014 

 Em 24.09.2014, realizou-se uma reunião entre o Diretor-Geral da APHP ([Colaborador 12]) e 

o Diretor-Geral da ADSE, na qual foi debatido o documento das regras, procedimentos e 

tabelas de preços a aplicar na rede da ADSE, bem como o novo manual da rede ADSE (APHP-

0443). 

 Em 29.09.2014, a APHP enviou um email à ADSE onde consta:  

“A APHP propõe-se, em poucas semanas, expor um conjunto de propostas que irão de encontro 

às preocupações e objetivos da ADSE e sejam exequíveis e aceitáveis pelos diversos prestadores 

privados. Para além de propostas concretas de ajustes a regras e procedimentos, iremos propor 
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um conjunto alargado de preços globais cirúrgicos e ainda agrupamentos de patologias e de 

pacotes terapêuticos (…)” (APHP-0499). 

 Entre 24.09.2014 e 29.12.2014, a APHP e a ADSE debateram o documento das regras, 

procedimentos e tabelas de preços a aplicar na rede da ADSE (cf. APHP-0443 e APHP-0499). 

 Em 03.10.2014, a Luz, a Lusíadas, a CUF e a APHP discutiram entre si propostas de temas a 

apresentar à ADSE, bem como o posicionamento a adotar pela APHP relativamente a 

algumas das metodologias propostas pela ADSE, entre as quais se destaca, a metodologia 

da regularização da faturação (cf. LusiadasSA-1291). 

 Neste contexto, [Colaborador 56] (Luz) sugeriu que cada associado, tendo por base o 

respetivo histórico de faturação, apresentasse numa próxima reunião da APHP propostas 

de valores a enviar à ADSE relativamente aos pacotes de preços fechados (cf. LusiadasSA-

1291). 

 Em 10.10.2014, [Colaborador 56] (Luz) envia a [Colaborador 61] (Lusíadas) um email 

contendo notas para uma reunião da APHP, respondendo [Colaborador 61] (Lusíadas) com 

o envio de um ficheiro Excel com os procedimentos acordados para a ADSE, onde integrou 

os procedimentos da Lusíadas (cf. LusiadasSA-1296 e LusiadasSA-0983). 

 Em 13.10.2014, a Lusíadas, a Luz, a CUF e a APHP discutiram entre si a resposta a apresentar 

à ADSE pela APHP relativamente a diversos temas propostos pela ADSE e, neste contexto, 

[Colaborador 61] (Lusíadas) envia às entidades referidas um draft da resposta relativa ao 

Atendimento Médico Permanente preparada pela Lusíadas para enviar à ADSE, referindo 

que o mesmo serviria de base de trabalho, e solicitando igualmente contributos para 

melhorar e complementar o referido documento (cf. LuzSaude-1473). Nesse draft é referido 

o seguinte: 

“Propomos a manutenção do preço actual, i.é, o valor de consulta do AMP por € 40,00 ( sendo € 

19,55 o Co-pagamento do doente e € 20,45 o Co-pagamento da ADSE ), a que acresce o valor dos 

MCDTs bem como a faturação de uma segunda consulta (ao preço de € 40,00), nos casos pontuais 

em que for necessária a intervenção de um médico de outra especialidade, no âmbito da 

urgência” (cf. LuzSaude-1473). 
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 No seguimento da abordagem de trabalho mencionada anteriormente, a CUF e a Trofa 

submeteram os respetivos contributos (cf. LusiadasSA-2320 e GTS-0004). 

 No contexto da colaboração, [Colaborador 4] (Trofa) demonstra a disponibilidade em 

colaborar com os restantes associados da APHP (cf. GTS-0004). 

 Ainda em 13.10.2014, [Colaborador 56] (Luz) e [Colaborador 63] (CUF) discutem os respetivos 

contributos para efeitos da elaboração de uma proposta conjunta da APHP à ADSE. Mais 

refere [Colaborador 63] (CUF) que, do seu ponto de vista, a iniciativa da ADSE teve como 

consequência positiva colocar os operadores a alinhar interesses (cf. LuzSaude-1463 e JMS-

0357): 

“vamos trabalhar sobre este documento com o intuito de o completar e depois falamos. Hoje 

tivemos uma boa sessão de trabalho dedicada aos pacotes (…). Acho que esta iniciativa da ADSE 

teve pelo menos uma coisa boa, foi pôr-nos a falar outra vez e a alinhar interesses que a prazo 

se podem tornar vitais para a sustentabilidade do nosso mercado” (JMS-0357). 

 Em 14.10.2014, em resultado da cooperação descrita anteriormente, a Luz envia à Trofa, à 

CUF, à Lusíadas e à APHP um ficheiro Excel com o resultado da convergência das diferentes 

propostas de preços para ser analisada numa próxima reunião da APHP e, 

consequentemente, elaborar uma versão final da posição comum da APHP, no que respeita 

a valores para um conjunto de atos cirúrgicos, a apresentar à ADSE (cf. GTS-0181 e GTS-

0182). 

 Em 15.10.2014, [Colaborador 4] (Trofa) demonstra novamente a disponibilidade da Trofa em 

cooperar com os restantes membros da APHP (cf. GTS-0004 e LusiadasSA-1554). 

 Em 17.10.2014, num email interno do Grupo Mello, [Colaborador 16] (CUF) faz referência a 

uma reunião de Direção da APHP e a um conjunto de propostas que, depois de aprovadas 

pela referida Direção, serão apresentadas à ADSE (cf. JMS-2896). 

 Nesse mesmo dia, [Colaborador 63] (CUF) envia à Luz, à APHP, à CUF e à Lusíadas uma 

proposta de carta a entregar à ADSE (cf. LuzSaude-1453). 

 Em 21.10.2014, [Colaborador 58] (Luz) e [Colaborador 56] (Luz) trocam um email intitulado 

“Draft da Lista de packs APHP_21_10_14 - V4.xlsx”, onde consta um ficheiro Excel com os preços 
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dos pacotes fechados que serão apresentados pela APHP à ADSE. Note-se que, neste 

ficheiro, consta uma referência que demonstra a cooperação entre os associados da APHP 

na definição dos valores a apresentar: 

“3) Valores arbitrados pelos associados da APHP presentes na reunião de 13/10/2014” (cf. 

LuzSaude-1494). 

 Em 23.10.2014, [Colaborador 61] (Lusíadas) envia a [Colaborador 58] (Luz) um email 

contendo a análise da informação enviada pela Luz, a comparação dos valores propostos 

com os da Lusíadas e a confirmação de que concordam com o proposto (cf. LusiadasSA-

1053). 

 Ainda neste dia realizou-se uma reunião de Direção da APHP com vista à discussão do 

documento contendo as novas regras, procedimentos e tabelas de preços a aplicar na rede 

da ADSE e do novo manual da rede da ADSE (cf. LusiadasSA-0955). 

 No seguimento desta reunião, [Colaborador 58] (Luz) demonstra preocupação com a 

potencial ilicitude da reunião, em particular no que respeita à possibilidade de tal constituir 

uma prática ilegal de conluio entre os participantes da reunião (cf. LuzSaude-1505). 

 No seguimento da referida reunião, foram ainda agendadas duas novas reuniões, sendo 

uma no dia 27.10.2014 para “fecho da carta na APHP” e outra no dia 29.10.2014 para 

“assinatura e ida à ADSE entregar a carta” (cf. LuzSaude-1505). 

 Em 27.10.2014, [Colaborador 16] (CUF) envia à APHP, à Lusíadas, à Luz e à Gescare – Gestão 

e Serviços de Saúde, S.A. (Gescare)69 a versão final da carta a entregar à ADSE, 

consensualizada na reunião de Direção de 23 de Outubro (cf. LuzSaude-2230). 

 Em 28.10.2014, [Colaborador 12] (Presidente da APHP) solicita à Trofa um parecer sobre a 

referida carta, que irá ser analisada e aprovada pela Direção da APHP e posteriormente 

entregue à ADSE (cf. GTS-0174). 

 

69 A Gescare detinha, em 2019, o Hospital Monsanto – Casa da Saúde do Senhor da Serra, Lda., cuja 
representação na Direção da APHP era assegurada por Carlos Jorge Furtado de Mendonça Alcântara (cf. 
parágrafo 346). 
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 Em 29.10.2014, [Colaborador 16] (CUF) reenvia uma nova versão final após acolher algumas 

das sugestões de alteração de [Colaborador 56] (Luz) (cf. LuzSaude-2290).  

 Nesta mesma data, ocorreu uma reunião de Direção da APHP para discussão e aprovação 

do referido documento, tendo o mesmo sido entregue à ADSE numa reunião entre a Direção 

da APHP e a ADSE em 29.10.2014 (cf. LuzSaude-2252 e LuzSaude-0244). 

 No seguimento da reunião entre a APHP e a ADSE supra mencionada, [Colaborador 12] 

(Presidente da APHP) envia, em 30.10.2014, um email para [Colaborador 18] (Trofa e Trofa 

SGPS) onde demonstra a sua preocupação com a potencial ilicitude das ações tomadas via 

APHP (cf. GTS-0169). 

 No dia seguinte, [Colaborador 12] (Presidente da APHP) informa os restantes associados de 

que a APHP tomou uma posição de rejeição das “Regras, procedimentos e tabela de preços da 

Rede ADSE" (cf. APHP-0452, APHP-0453, APHP-0448, APHP-0449, APHP-0450 e APHP-0454). 

 Em 07.11.2014, a ADSE responde à APHP, enviando comentários às propostas da APHP sobre 

as regras, procedimentos e tabela de preços da rede ADSE e, em 10.11.2014, [Colaborador 

12] (Presidente da APHP) informa a Luz, a Lusíadas, a CUF e a Trofa de que irá promover 

uma reunião para analisarem coletivamente os referidos comentários (cf. JMS-2902 e 

LuzSaude-2286). 

 Na sequência da comunicação referida no parágrafo anterior, as visadas mencionadas 

articularam-se na elaboração de uma resposta à mesma (cf. LuzSaude-1477, LusiadasSA-

1552, LuzSaude-2273, LuzSaude-2274, LuzSaude-2294, LuzSaude-2249 e LuzSaude-2275). 

27.1.2.2 2015 

 Em linha com o referido no § 653, em 05.01.2015, [Colaborador 12] (Presidente da APHP) 

informa a CUF, a Luz, a Lusíadas e a Gescare acerca do agendamento de uma reunião da 

Direção da APHP para o dia 08.01.2015 (cf. LuzSaude-0247). 

 Em 22.01.2015, realizou-se uma reunião do Grupo de Trabalho da APHP e, na sequência 

desta reunião, [Colaborador 2] (APHP) submete à apreciação de [Colaborador 12] 

(Presidente da APHP), da Luz, da CUF, da Lusíadas e da Gescare a carta a ser enviada aos 
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associados da APHP a solicitar o envio de propostas de preços para os procedimentos para 

os quais a APHP tinha proposto o empacotamento (cf. LuzSaude-0244 e LuzSaude-0244). 

 Após a apreciação e revisão do conteúdo da carta referida supra, em 26.01.2015, a APHP 

solicita aos seus associados que apresentem propostas de preços para os procedimentos 

empacotados propostos pela APHP (cf. LuzSaude-0249, APHP-0482, APHP-0471 e APHP-

0473). 

 Em 04.02.2015, a CUF envia para a Luz, a Lusíadas e a Trofa informações relacionadas com 

a devolução de faturação da ADSE (cf. JMS-0355). 

 Entre 20.02.2015 e 26.03.2015, a Luz, a APHP, a Gescare, a CUF, a Lusíadas e a Trofa trocam 

entre si os respetivos contributos de propostas de preços fechados para posteriormente 

elaborar uma proposta final a apresentar à ADSE (cf. LusiadasSA-2244, LusiadasSA-1483, 

LuzSaude-0241 e LuzSaude-0242). 

 Em 20.02.2015, a APHP reiterou o pedido de propostas de preços efetuado aos associados 

(cf. § 657) a enviar até 25.02.2015 (cf. HPA-0010). 

 Ainda em 20.02.2015, numa troca de emails interna da Luz, [Colaborador 58] (Luz) informou 

[Colaborador 56] (Luz) e [Colaborador 15] (Luz) que esteve presente numa reunião da APHP 

relacionada com a elaboração de propostas de preços a apresentar à ADSE (cf. LuzSaude-

2262 e LuzSaude-2262). 

 Em 24.02.2015, é agendada uma nova reunião de Direção da APHP no dia 03.03.2015, no 

âmbito das negociações entre a ADSE e a APHP (cf. LusiadasSA-1144). 

 Em 03.03.2015, o Grupo de Trabalho da APHP, em reunião, discutiu e acordou uma tabela 

de preços mínimos e máximos de pacotes de preços fechados a propor à ADSE (cf. 

LusiadasSA-0138, LusiadasSA-1338, LuzSaude-1481 e LuzSaude-1482). 

 Neste contexto, em 05.03.2015, [Colaborador 12] (Presidente da APHP) dá instruções a 

[Colaborador 2] (APHP) para enviar a referida proposta para a ADSE (cf. LusiadasSA-1338). 

 Em 31.03.2015, [Colaborador 63] (CUF) informa a Luz, a Lusíadas e a Trofa de que, tal como 

acordado, comunicou a não aceitação do procedimento de aplicação dos códigos do 

INFARMED à ADSE, tendo a Lusíadas e a Trofa respondido que adotaram igualmente a 
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posição acordada na reunião da APHP (cf. LusiadasSA-1396, LusiadasSA-1531 e LusiadasSA-

1396). 

 Em 08.04.2015, [Colaborador 12] (Presidente da APHP) envia, por email, aos restantes 

membros da Direção da APHP a apresentação feita por [Colaborador 62] (Presidente da 

ADSE) na reunião realizada entre a ADSE e a APHP no dia 07.04.2015. A referida 

apresentação incluía, entre outros, os temas da atualização de preços das consultas, dos 

preços fechados e da nova tabela da ADSE (cf. LuzSaude-0290). 

 Em 09.04.2015, [Colaborador 2] (APHP) convoca os membros da Direção da APHP e os 

membros do Grupo de Trabalho da APHP para uma reunião no dia 13.04.2015 (cf. 

LusiadasSA-0345). 

 Na sequência da referida reunião, [Colaborador 16] (CUF), em 14.04.2015, envia à APHP, à 

Lusíadas, à Luz e à Gescare um draft de carta cujo teor foi acordado na reunião referida 

supra, para ser assinada ainda nesse dia pelo Presidente da APHP e entregue à ADSE (cf. 

LusiadasSA-2239). 

 Ainda neste contexto, em 15.04.2015, a APHP solicita uma reunião com a ADSE no âmbito 

do processo de fixação de preços dos pacotes fechados (cf. § 1208). 

 Após a confirmação do agendamento da referida reunião por parte da ADSE, a Lusíadas, a 

Trofa, a Luz e a CUF agendaram uma reunião do Grupo de Trabalho da APHP, no dia 

22.04.2015 de manhã, antes da reunião com a ADSE, para “conversar sobre a 

abordagem/discurso a ter na reunião” com a ADSE e “sintonizar” posições (cf. LusiadasSA-1379, 

GTS-0166, LusiadasSA-1538, GTS-0150, LusiadasSA-1511, LusiadasSA-1336, LusiadasSA-

1335 e GTS-0149). 

 Nesse mesmo dia, em 22.04.2015, o Grupo de Trabalho da APHP reuniu com a ADSE para 

discutir o processo de fixação de um preço fechado para procedimentos cirúrgicos e 

tratamentos oncológicos (cf. GTS-0166). 

 Em 24.04.2015, [Colaborador 2] (APHP) reencaminha para a CUF, a Luz, a Lusíadas e a Trofa 

a carta de resposta do Diretor da ADSE com os dados de faturação de 2014 dos 4 grupos em 

anexo (cf. LusiadasSA-1110). 
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 Na sequência do email anterior, em 27.04.2015, [Colaborador 61] (Lusíadas) sugere às 

entidades referidas supra uma reunião, de forma a adotarem uma posição concertada (cf. 

LusiadasSA-1110 e LusiadasSA-1377): 

“[s]ugiro que nos reunamos para que possamos ter uma posição consertada relativamente a este 

tema [dados de faturação de 2014 das diferentes unidades da CUF, Lusíadas, Luz e Trofa 

relativamente a determinados procedimentos cirúrgicos]”.  

 Em 30.04.2015, realizou-se uma reunião da Direção da APHP para discussão dos “preços 

fechados ADSE” (cf. LuzSaude-2257). 

 Em 05.05.2015, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) envia, por email, a [Colaborador 12] (Presidente 

da APHP) e [Colaborador 18] (Trofa e Trofa SGPS) algumas notas relativas à próxima reunião 

na APHP e refere a necessidade de aprovação pela Direção da APHP e pelos grupos 

concorrentes da violação conjunta de uma das instruções da ADSE: “sobre posição de força 

que tem vindo a ser discutida entre ADSE e APHP quanto à codificação das próteses intra-

cirúrgicas e medicamentos anti-neoplásicos, o Grupo tem vindo a reafirmar o não aceder à 

instrução da ADSE, mas entende que o tema precisa ser ratificado no alto nível da reunião de 4a 

feira entre a Direção da APHP e os Presidentes dos Conselhos de Administração dos 4 Operadores 

de Cuidados de Saúde”  (cf. GTS-0031). 

 Ainda neste dia, [Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 63] (CUF) e [Colaborador 60] 

(Lusíadas) partilham com a APHP e com os outros grupos hospitalares uma análise dos 

procedimentos enviados pela ADSE relativamente aos respetivos grupos hospitalares, como 

preparação para a reunião a ocorrer no dia 06.05.2015 na sede da APHP (cf. LusiadasSA-

1384, LusiadasSA-1416, LusiadasSA-2251 e LusiadasSA-1077). 

 No contexto desta partilha de informação, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) sublinha a 

necessidade de coordenação entre os prestadores (cf. LusiadasSA-1384). 

 Em 07.05.2015, ocorreu uma reunião onde, de acordo com a ata da mesma, os 

administradores da Luz, da CUF, da Lusíadas, da Trofa e do HPA sublinharam a necessidade 

de coesão dos 5 grupos (cf. LuzSaude-2254): 
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- [Colaborador 51] (Luz) manifestou-se “a favor da coesão entre todos os grupos económicos 

no que concerne aos procedimentos a adotar no relacionamento com a ADSE, afirmando que se 

posicionaria com a maioria nas decisões e táticas que se viessem a definir no âmbito desta 

reunião” (cf. LuzSaude-2254); 

- [Colaborador 38] (CUF e JM Capital) “reiterando os entendimentos expendidos pela Engª 

[Colaborador 51], também fez um apelo à necessária coesão entre todos os presentes e sublinhou 

que o risco inerente a uma correção retroativa da faturação” (cf. LuzSaude-2254); 

- [Colaborador 64] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) afirmou que “desta reunião deveria sair uma 

posição firme, não podendo nenhum dos presentes "quebrar a corrente", sob pena de fragilizar 

a posição de todos e permitir um efeito de contágio aos restantes sub-sistemas, os quais, na sua 

opinião, poderão estar apenas à espera de compreender qual o grau de aceitação da 

hospitalização privada destas novas regras da ADSE para seguirem o mesmo rumo” (cf. 

LuzSaude-2254); 

- [Colaborador 18] (Trofa e Trofa SGPS) “também colocou a tónica na necessidade de uma forte 

coesão entre todos na posição a assumir com a ADSE e reconheceu a necessidade de se procurar 

um caminho de confluência de interesses entre a APHP e a ADSE” (cf. LuzSaude-2254); 

- [Colaborador 10] (HPA) “subscreveu a mesma necessidade de um forte espírito de coesão entre 

todos, bem como o receio da contaminação das regras da ADSE aos restantes sub-sistemas” (cf. 

LuzSaude-2254). 

 Ainda em 07.05.2015, [Colaborador 2] (APHP) solicita a [Colaborador 65] (ADSE) o 

agendamento de uma reunião ADSE-APHP, no dia 22.05.2015, para discutir os dados de 

faturação de 2014 submetidos pela ADSE à APHP (cf. LusiadasSA-1110 e § 672), bem como 

para alcançar um consenso quanto aos valores dos procedimentos empacotados referentes 

a cirurgias e oncologia (cf. LusiadasSA-0201 e LusiadasSA-1118). 

 Em 11.05.2015, o Presidente da Direção da APHP informa os associados relativamente às 

negociações junto da ADSE e refere que para a elaboração de pacotes de preços fechados 

contou com a colaboração dos associados, que apresentaram as suas propostas para a 

construção de uma banda de preços para os referidos procedimentos. O Presidente da 
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Direção da APHP refere ainda que, através do Grupo de Trabalho da APHP expressamente 

criado para o efeito, a APHP entregou a proposta de empacotamento de procedimentos que 

refletia as propostas de todos os associados (cf. APHP-0471 e APHP-0473). 

 Em 19.05.2015, [Colaborador 58] (Luz) envia, por email, à Lusíadas, à Trofa, à CUF e à APHP 

a “avaliação realizada à estrutura de dados enviada pela ADSE, respetivos pressupostos e 

resultados, assim como algumas questões para debate e uma proposta de atuação”. Na 

apresentação feita, que contém os preços médios dos diferentes grupos privados, a Luz 

compara os valores por si cobrados com os valores propostos pela APHP (cf. LusiadasSA-

2216). 

 Entre 21.05.2015 e 17.06.2015, discute-se, no seio da APHP, a elaboração de propostas de 

preços de pacotes a enviar para a ADSE e, em 17.06.2015, [Colaborador 12] (Presidente da 

APHP) comunica aos associados da APHP que foi enviada proposta de pacotes para a ADSE, 

agradece a colaboração prestada pelos que contribuíram para o documento e apela à 

continuação da colaboração sempre que necessário (cf. LusiadasSA-1069, LusiadasSA-1111, 

LusiadasSA-1135, LusiadasSA-1146, LusiadasSA-1150, LusiadasSA-1181, LusiadasSA-1187, 

LusiadasSA-1352, LusiadasSA-1390, LusiadasSA-1391, LusiadasSA-2317, JMS-0398, 

LuzSaude-1470, LuzSaude-1479, APHP-0474, APHP-0475, APHP-0491, APHP-0492, APHP-

0493 e APHP-0494). 

 Em 07.08.2015, num email interno da Luz, surge a questão da devolução das faturas por 

parte da ADSE quando estas não contêm o código INFARMED, sendo colocada a questão se 

devem ou não continuar com o não envio desse código nas faturas para a ADSE, à qual 

[Colaborador 56] (Luz) responde que “[s]im, como foi acordado pelos 4 grupos em sede da 

APHP” (cf. LuzSaude-2308). 

 Na sequência deste tema, em 12.08.2015, realizou-se uma reunião da Direção da APHP para 

aferir se o posicionamento de não fornecer os códigos INFARMED tem sido mantido pelos 

operadores (cf. LuzSaude-0621 e LuzSaude-1857). 

 Em 14.10.2015, realizou-se uma reunião da Direção da APHP com o Colégio do Governo dos 

Subsistemas Públicos de Saúde (CGSPS), onde foram discutidas as questões dos preços 

fechados, das regularizações e das devoluções (cf. LusiadasSA-1021). 
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 Em 26.10.2015, a Luz, a Lusíadas, a CUF e a APHP discutem entre si um draft de uma carta a 

enviar pela APHP à ADSE (cf. JMS-2899 e LuzSaude-2317). 

 Em 29.10.2015, [Colaborador 61] (Lusíadas) envia à CUF, à Trofa, à Luz e à APHP um draft 

que servirá de base de trabalho para elaborar uma comunicação formal à ADSE por parte 

da APHP (cf. LusiadasSA-1535 e LusiadasSA-1420). 

 Ainda em 29.10.2015, [Colaborador 63] (CUF) propõe à Lusíadas, à Trofa, à Luz e à APHP o 

agendamento de uma reunião do Grupo de Trabalho da APHP, em 05.11.2015, para análise 

dos pacotes propostos pela ADSE e preparação de uma resposta (cf. LusiadasSA-1420). 

 Neste contexto, em 13.11.2015, o Grupo de Trabalho da APHP reuniu para preparar uma 

contraproposta aos preços fechados propostos pela ADSE (cf. LusiadasSA-1106). 

 Em 16.11.2015, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) envia à CUF, à Luz, à Lusíadas e à APHP um 

ficheiro Excel contendo os preços de diversos procedimentos da Lusíadas, da Luz, da CUF e 

da Trofa, bem como o valor do encargo da ADSE proposto pela ADSE e pela APHP que 

resultou da reunião de 13.11.2015, referida anteriormente, e com base nestes dados 

[Colaborador 63] (CUF) prepara a “Proposta Pacotes Fechados para ADSE” para ser enviada 

para a ADSE (cf. LuzSaude-1765, LusiadasSA-2325, LusiadasSA-1256, APHP-0402 e APHP-

0401). 

 Em 02.12.2015, a APHP envia à ADSE uma proposta de Pacotes de Preços Fechados 

preparada pelo Grupo de Trabalho da APHP (cf. LuzSaude-2329). 

27.1.2.3 2016 

 Em 06.01.2016, [Colaborador 63] (CUF) envia, por email, a [Colaborador 17] (CUF) e 

[Colaborador 59] (CUF) a carta enviada pela APHP à ADSE em 18.12.2015, onde a APHP 

propõe a criação de uma equipa técnica conjunta entre a APHP e a ADSE, tendo a ADSE 

demonstrado abertura para a constituição da referida equipa técnica conjunta que possa 

promover a análise e avaliação da tabela do regime convencionado e das suas normas (cf. 

JMS-1704 e LuzSaude-2335). 
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 Em 18.01.2016, [Colaborador 12] (Presidente da APHP) envia à Luz, à CUF, à Lusíadas e à 

Gescare uma proposta de resposta ao ofício da ADSE de 18.01.2016 onde deixa subjacente 

a ameaça de saída do regime convencionado por parte dos associados da APHP, caso não 

haja acordo entre a ADSE e APHP (cf. LuzSaude-0266): 

“Tendo em vista o exposto, vem a Associação Portuguesa da Hospitalização Privada (APHP), mui 

respeitosamente, alertar para a (…) impossibilidade de os seus Associados exercerem, por mais 

tempo, a sua atividade de prestação de cuidados de saúde na ignorância de qual virá a ser o 

preço do serviço já prestado e, nessa conformidade, a manter-se a situação descrita, para a 

possibilidade de alguns operadores privados, pressionados por uma previsível escassez de 

tesouraria, passarem a faturar a totalidade dos serviços prestados aos beneficiários da ADSE, 

resultando depois para estes o ónus de pedirem os reembolsos a que têm direito à ADSE”. 

 Em 05.02.2016, o Grupo de Trabalho da APHP reuniu com a ADSE para discutir, entre outros 

temas, a metodologia de definição de preços fechados e o tema das regularizações (cf. JMS-

1672). 

 Em 08.02.2016, a ADSE envia à APHP uma nova proposta de empacotamento da tabela de 

cirurgia em ambulatório (cf. JMS-1699). 

 Em 10.02.2016, a APHP reitera perante a Luz, a Gescare, a Lusíadas, a CUF e a Trofa que as 

"conversações" em curso com a ADSE devem ter como interlocutor a APHP e não cada 

entidade individualmente considerada (cf. JMS-1893). 

 Em 19.02.2016, realizou-se uma reunião da Direção da APHP e do Grupo de Trabalho da 

APHP, da qual resultou um ficheiro Excel com os valores dos pacotes cirúrgicos acordados 

pelos participantes dessa reunião que serviriam para nortear reunião com a ADSE em 

22.02.2016 (cf. JMS-1893, JMS-1714 e JMS-1835). 

 Em resultado da reunião com a ADSE, em 23.02.2016, [Colaborador 58] (Luz) envia, por email, 

à Lusíadas, à CUF, à APHP e à Trofa a tabela que a APHP deverá enviar para a ADSE 

(contraposta intercalar de 23.02.2016 da APHP) e em 24.02.2016 a APHP envia, por email, a 

referida contraproposta à ADSE (cf. JMS-1849 e JMS-1696). 



Versão Não Confidencial 

  
 

164 

 

 Em 01.03.2016, na sequência da resposta da ADSE à “Contraproposta Intercalar – Tabela 

Consensualizada da APHP de 23.02.2016”, [Colaborador 61] (Lusíadas) escreve à APHP, à Luz, 

à Gescare, à Lusíadas, à CUF e à Trofa que a resposta a enviar para a ADSE deverá ser feita 

de forma “concertada e articulada entre os membros da APHP” (cf. LusiadasSA-1522). 

 Em 08.03.2016, realizou-se uma reunião do Grupo de Trabalho da APHP (APHP, CUF, Luz, 

Lusíadas, Trofa e Gescare) onde foi discutida a “Tabela consensualizada - contraproposta 

intercalar da APHP” e preparada a resposta à ADSE e, em 15.03.2016, é submetida à APHP a 

“versão final da resposta à ADSE, já aceite por todos”, sendo a mesma enviada à ADSE nesse 

mesmo dia (cf. LuzSaude-1563, LuzSaude-2093, LuzSaude-2126, LuzSaude-2344, LuzSaude-

2607, JMS-1719, JMS-1861 e JMS-1868). 

 Em 24.03.2016, realizou-se uma reunião do Grupo de Trabalho da APHP onde foi discutida 

a “Tabela de preços fechados - cirurgias em ambulatório”, em particular, e de acordo com a ata 

da referida reunião, a definição do valor da diária, a proposta de pacotes cirúrgicos de 

ambulatório, a proposta de regras a aplicar aos pacotes cirúrgicos de ambulatório e a prévia 

informação para a realização de serviços médicos hospitalares (cf. JMS-2041, LuzSaude-1972 

e LuzSaude-1524). 

 Em 14.04.2016, após discussão, sucessivas submissões de contributos e revisão da carta a 

enviar à ADSE por parte dos membros do Grupo de Trabalho da APHP e posterior aprovação 

por parte da Direção da APHP, a APHP dá conhecimento aos seus associados da carta que 

enviou à ADSE (cf. JMS-2290, JMS-2291 e JMS-2068). 

 Em 07.04.2016, realizou-se uma reunião da Direção da APHP com a ADSE para discussão do 

entendimento da APHP sobre a aplicação de regras de faturação relativas aos códigos do 

INFARMED (cf. APHP-0500). 

 Em 20.04.2016, a ADSE solicita aos grupos privados hospitalares a apresentação de uma 

proposta de preço por tipologia de quarto/cuidado de saúde, sendo definido pela APHP que 

nenhum operador deverá responder a este pedido individualmente, mas sim encaminhar a 

ADSE para a APHP, tendo sido definida uma resposta em sede da APHP (cf. LuzSaude-0272, 

LuzSaude-2102, LuzSaude-2477, LuzSaude-2520, JMS-2012, JMS-2248, JMS-2249, 

LusiadasSA-1419 e GTS-0033). 



Versão Não Confidencial 

  
 

165 

 

 Em 12.05.2016, a Direção da APHP reuniu para deliberar sobre a tomada de posição da APHP 

relativa às novas orientações da ADSE (cf. LuzSaude-0613). 

 Em 30.05.2016, realizou-se uma reunião do Grupo de Trabalho da APHP para discussão das 

alterações nos preços e regras da ADSE que seriam extensíveis aos restantes “SubSistemas 

do Colégio”. De acordo com uma das trocas de emails relativamente ao agendamento da 

referida reunião, a CUF referiu que seria essencial existir uma posição conjunta acerca deste 

tema (cf. LusiadasSA-0159, JMS-0966 e LusiadasSA-0164). 

 Em 08.07.2016, o Grupo de Trabalho da APHP reuniu para “analisar as questões de 

preocupação global e discutir as melhores práticas e entendimento processual” (cf. LusiadasSA-

0367). 

 Em 12.07.2016, numa lógica de partilha e centralização de informação, a APHP envia à Luz, 

à CUF, à Trofa e à Lusíadas um quadro Excel para ser completado com a informação que 

cada um dos referidos operadores possui relativa às suas unidades (cf. JMS-2313). 

 Em 12.10.2016, realizou-se uma reunião entre a APHP e a ADSE, onde foram discutidos os 

temas das devoluções, regularizações, nova convenção e pacotes de preços (cf. APHP-1638). 

 Em 25.10.2016, a Direção da APHP reuniu com a ADSE para discutirem os temas dos 

constrangimentos administrativos, das regularizações e dos pacotes de preços (cf. APHP-

0833). 

 No mesmo dia, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) alerta a APHP, a CUF, a Lusíadas e a Luz acerca 

do risco de contaminação do processo da ADSE nas negociações com as seguradoras 

privadas, uma vez que as tabelas ADSE são públicas, sugerindo que este tema seja discutido 

numa próxima reunião da APHP de forma a adotarem um posicionamento conjunto (cf. 

LuzSaude-0494 e JMS-2746). 

 Em 26.10.2016, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) informa [Colaborador 3] (Presidente da APHP) 

que o Grupo de Trabalho da APHP analisa os temas e emite uma posição e que 

posteriormente é a APHP que partilha a informação com os associados (cf. APHP-1053). 
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 No mesmo dia, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) sugere [Colaborador 3] (Presidente da APHP) 

que convoque uma reunião urgente para reposicionamento da APHP relativamente ao tema 

das regularizações (cf. APHP-1641). 

 Em 02.11.2016, [Colaborador 2] (APHP) envia, por email, à Lusíadas, à Luz, à Trofa, à Gescare 

e à CUF a carta do Diretor-Geral da ADSE, [Colaborador 62], para a APHP, cujo assunto é 

“Reunião de 25 de outubro p.p. – Esclarecimento de questões”, na qual é comunicada a 

totalidade das regularizações de 2015 e do 1.º semestre de 2016 relativamente a 

procedimentos cirúrgicos (códigos 6032, 6074, 6631, 6640) (cf. LuzSaude-0281 e JMS-1998). 

 Em 04.11.2016, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) informa a Trofa, a Luz, a Lusíadas, o 

HPA, a CUF e a Gescare que entregou, em resposta à correspondência referida supra, a carta 

ao Diretor-Geral da ADSE, que não tem boas notícias relativamente ao processo de 

regularizações e que ficou agendada uma reunião com a ADSE para o dia 08.11.2016, para a 

qual [Colaborador 3] (Presidente da APHP) considera essencial a presença dos maiores 

grupos privados hospitalares (cf. LuzSaude-0104 e LuzSaude-0104). 

 Em 05.11.2016, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) sugere à CUF, à Luz, à Trofa, à Lusíadas 

e à Gescare a interposição de uma providência cautelar sobre as notificações de 

regularização de faturação emitidas pela ADSE (cf. HPA-0335). 

 Em 10.11.2016, os grupos hospitalares privados (Trofa, Luz, CUF, Lusíadas e HPA) articulam-

se com a APHP relativamente a uma lista de serviços adicionais a propor à ADSE para efeitos 

da atualização das tabelas ADSE (cf. LusiadasSA-1386, LuzSaude-0311 e LuzSaude-0606). 

 No dia seguinte, em 11.11.2016, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia à Trofa, à Luz, 

à CUF, à Lusíadas, ao HPA e à Gescare uma proposta de tabela de preços da ADSE para os 

medicamentos faturados através do código 6636, em linha com o compromisso da APHP 

com a ADSE (cf. LuzSaude-0309 e JMS-0717). 

 Em 14.11.2016, no contexto de uma troca interna da Lusíadas, verifica-se o alinhamento do 

comportamento dos operadores relativamente ao respetivo posicionamento face às 

propostas da ADSE (cf. LusiadasSA-0004 e LusiadasSA-0006). 
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 Em 15.11.2016, a APHP reuniu com a ADSE para debater os temas dos medicamentos, 

oncológicos e não oncológicos, próteses, piso de sala e preços dos consumos em cirurgia 

(códigos 6032-6074) e, em 16.11.2016, na sequência de reunião de Direção da APHP, 

[Colaborador 3] (Presidente da APHP) dá conhecimento à Trofa, ao HPA, à Luz, à Lusíadas, à 

CUF e à Gescare da versão final enviada à ADSE onde, entre outros, a APHP propõe preços, 

bem como solicita a eliminação da regra das regularizações e a sua não aplicação aos anos 

de 2014 a 2016 (cf. HPA-0301, JMS-2148 e APHP-0749). 

 Em 22.11.2016, realizou-se uma reunião do Presidente da APHP ([Colaborador 3]) com o 

Presidente da ADSE ([Colaborador 62]) para discussão dos preços dos pacotes de oncologia 

e do piso de sala (cf. APHP-1636). 

 Na sequência das reuniões entre a APHP e a ADSE no dia 22.11.2016 e da reunião de Direção 

da APHP no dia 23.11.2016, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) apresenta, no dia 

24.11.2016, à Trofa, à Luz, à Lusíadas, à CUF, ao HPA e à Gescare uma proposta de email a 

enviar à ADSE cujos temas eram medicamentos oncológicos, próteses código 7501, 

subsidiação cruzada, pacotes de preços fechados e regularização de faturação. Nesse 

mesmo dia, após as referidas entidades debaterem os temas apresentados, a proposta foi 

enviada à ADSE (cf. JMS-2142, APHP-1059, APHP-1409, LuzSaude-0405, LuzSaude-0406 e 

HPA-0317). 

 Em 28.11.2016, na sequência da resposta de [Colaborador 62] (Presidente da ADSE) à 

proposta referida anteriormente, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) solicitou opinião à 

Luz, à Trofa, à CUF, à Lusíadas e à Gescare quanto ao formato da reação a adotar face à 

referida resposta, sugerindo [Colaborador 15] (Luz) a [Colaborador 3] (Presidente da APHP) 

que se deixe claro a potencial denúncia das convenções por parte dos grupos privados 

hospitalares (cf. JMS-2883, HPA-0345 e LuzSaude-0580). 

 Em 29.11.2016, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) enviou aos restantes membros da 

Direção da APHP um resumo da reunião deste dia entre o Presidente da APHP ([Colaborador 

3]) e o Presidente da ADSE ([Colaborador 62]) sobre, entre outros temas, “medicamentos 

6631”, “diárias de internamento”, “piso de sala” e “pacotes de preços fechados”. Importa referir 

que, neste mesmo dia e previamente à reunião entre os Presidentes da APHP e da ADSE, a 
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Direção da APHP trocou impressões acerca da posição a adotar na referida reunião com a 

ADSE (cf. LusiadasSA-1010, HPA-0304, APHP-0675 e LuzSaude-2002). 

 Em 30.11.2016, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) articula-se com os restantes membros 

da Direção da APHP, de forma a elaborar uma resposta a apresentar à ADSE em resultado 

da reunião ocorrida no dia 29.11.2016 (cf. JMS-2076, JMS-2077, HPA-0340, HPA-0341, HPA-

0334, HPA-0401, JMS-2074, JMS-2076 e APHP-1146). 

 Em 27.12.2016, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) articula-se novamente com os 

restantes membros da Direção da APHP para determinar a posição a adotar na reunião com 

a ADSE no dia seguinte (28.12.2016) (cf. JMS-2057 e LuzSaude-0283). 

 No dia seguinte, na sequência da reunião com a ADSE, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) 

apresenta para consideração dos restantes membros da Direção da APHP uma proposta de 

resposta à ADSE onde, entre outros temas, se destaca a proposta de criação de uma 

Comissão Conjunta de Acompanhamento para (i) analisar novos procedimentos passíveis de 

terem preços fechados, (ii) analisar a admissão de novas próteses e (iii) monitorizar os 

procedimentos de faturação (cf. APHP-0719). 

27.1.2.4 2017 

 Entre 04.01.2017 e 22.01.2017, a APHP, o HPA, a CUF, a Luz, a Trofa e a Lusíadas articularam-

se de forma a elaborar uma tabela de preços de fármacos com os códigos 6631 e 6638 para 

apresentar à ADSE. Esta tabela de preços seria construída tendo por base a média dos 

preços praticados pelos prestadores (cf. APHP-0723, APHP-0896, APHP-1444, JMS-1637, JMS-

0683, JMS-2164, JMS-2161, JMS-1799, JMS-0504, LuzSaude-2047, LuzSaude-2048, JMS-2129, 

LusiadasSA-2210, JMS-0763, JMS-2131, LuzSaude-1978, LusiadasSA-2211, LuzSaude-1633 e 

LuzSaude-1802). 

 Em 12.01.2017, o Grupo de Trabalho da APHP reuniu para debater a referida tabela de 

preços dos fármacos com os códigos 6631 e 6638, bem como propostas de preços fechados 

a apresentar à ADSE (cf. JMS-0504). 

 Ainda neste contexto, em 13.01.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) informa 

[Colaborador 1] (HPA) de que o Grupo de Trabalho da APHP entendeu como adequado que 
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cada grupo hospitalar privado lhe apresentasse uma lista de preços dos respetivos “Top 50” 

dos medicamentos faturados à ADSE (fármacos com os códigos 6631 e 6638) e questionou-

o se poderia contar com o HPA nesta iniciativa, tendo [Colaborador 1] (HPA) respondido 

afirmativamente (cf. APHP-0896 e APHP-1444). 

 No mesmo dia, e conforme acordado na reunião do Grupo de Trabalho da APHP, 

[Colaborador 5] (Trofa SGPS) envia à APHP, à Luz, à CUF, à Lusíadas e à Luz a informação 

sobre devoluções sobre fármacos em ambiente de ambulatório (cf. LuzSaude-0002, 

LuzSaude-0002 e LuzSaude-0006). 

 Em 27.01.2017, o Grupo de Trabalho da APHP (APHP, CUF, Luz, Lusíadas e Trofa), reuniu 

para, entre outros temas: (i) debater o resultado da análise feita aos preços enviados pelos 

vários prestadores; (ii) analisar os valores a propor pelos serviços farmacêuticos; e (iii) 

analisar os valores médios de faturação dos prestadores no contexto de atos médicos 

prestados à ADSE. Na sequência desta reunião, a articulação entre os referidos membros 

continuou, tendo o HPA sido posteriormente integrado por [Colaborador 3] (Presidente da 

APHP) no debate dos referidos temas (cf. JMS-0877, JMS-1970, LusiadasSA-1289, LusiadasSA-

1028, JMS-2224, LusiadasSA-1133, APHP-1129, APHP-1120, LuzSaude-0315 e LuzSaude-

0554). 

 Em 31.01.2017, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) apresenta à APHP, à Lusíadas, à Luz, à CUF, ao 

HPA e à Gescare alguns considerandos/sugestões relativamente ao modo de atuação da 

APHP no contexto das negociações com a ADSE, nomeadamente que: (i) a APHP deveria 

promover o diálogo com outras Associações Empresariais que possam ser afetadas por 

decisões da ADSE de forma a estabelecer acordos e consequentemente alavancar ou não 

perder poder negocial face à ADSE; (ii) a APHP deverá ser o interlocutor exclusivo para efeitos 

de negociação das tabelas de preços e de procedimentos operacionais no âmbito do regime 

convencionado da ADSE; e (iii) a regra das regularizações terá de ser retirada do regime 

convencionado sob pena de conduzir a uma redução da oferta de cuidados de saúde ao 

abrigo do regime convencionado da ADSE (cf. APHP-1183). 

 Em 02.02.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia, por email, aos restantes 

membros da Direção da APHP (Gescare, Trofa, Lusíadas, Luz, CUF e HPA) as notas resultantes 
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da reunião entre a APHP e a ADSE, ocorrida nesse mesmo dia, onde foram discutidos os 

temas referentes a: (i) preços dos medicamentos, (ii) próteses, (iii) pacotes de preços 

fechados, (iv) diária de internamento e (v) desmaterialização da faturação (cf. LuzSaude-

2533). 

 No seguimento da referida reunião, ficou agendada uma nova reunião entre a APHP e a 

ADSE para o dia 07.02.2017, com o objetivo de debater o empacotamento de 70 

procedimentos (cf. LuzSaude-2533). 

 No contexto da reunião supra referida, em 06.02.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) 

sugeriu aos restantes membros da Direção da APHP (Gescare, Trofa, Lusíadas, CUF, Luz e 

HPA) que reunissem com os membros do Grupo de Trabalho da APHP de forma a debaterem 

a abordagem e os valores dos 70 procedimentos cujo empacotamento seria discutido na 

referida reunião com a ADSE (cf. LuzSaude-0566). 

 No dia seguinte, [Colaborador 58] (Luz) envia, por email, à Lusíadas, à CUF, à Trofa, à Luz e à 

APHP um ficheiro de Excel com análise detalhada dos preços dos pacotes propostos pela 

ADSE e uma proposta de preços da APHP (cf. LuzSaude-1971). 

 Posteriormente à reunião com a ADSE, mencionada no § 735, a Direção da APHP e o Grupo 

de Trabalho da APHP continuaram as discussões relacionadas com a análise e elaboração 

de propostas de preços de pacotes fechados a apresentar à ADSE (cf. JMS-2112, JMS-1781, 

JMS-2048, LuzSaude-2510, JMS-2209, JMS-2208, LuzSaude-2182, JMS-2217, APHP-1079, JMS-

2213, JMS-2214, JMS-1828, JMS-2212, JMS-1827, JMS-1825, APHP-1180, JMS-2217, APHP-1079 

e JMS-1822, JMS-1942 e HPA-0329, LusiadasSA-1987 e JMS-2204). 

 Ainda neste contexto, em 16.02.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) dá indicação à 

Trofa, à CUF, à Luz e à Lusíadas, para enviarem o documento resultante das suas interações 

relativamente aos pacotes de procedimentos cirúrgicos diretamente para os representantes 

da ADSE no Grupo de Trabalho, de forma a ser discutido em reunião com a ADSE, nesse 

mesmo dia (cf. LusiadasSA-1899, JMS-1742, APHP-0789, APHP-1104, LusiadasSA-2129 e JMS-

2246). 
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 Na sequência da referida reunião, em 17.02.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) 

envia, por email, a [Colaborador 62] (Presidente da ADSE) o resumo da reunião e o ponto de 

situação relativamente a cada procedimento cirúrgico discutido (cf. APHP-0821). 

 Ainda na sequência da reunião com a ADSE, em 16.02.2017, [Colaborador 58] (Luz) sugere à 

Lusíadas, à Trofa, à CUF e à APHP a continuação do trabalho articulado na definição de novos 

preços de pacotes a propor à ADSE na reunião a ocorrer no dia 02.03.2017 (cf. LuzSaude-

0010 e LuzSaude-1983). 

 Em 24.02.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia, por email, aos restantes 

membros da Direção da APHP o guião da reunião a realizar no dia 01.03.2017 com o Ministro 

da Saúde sobre temas relacionados com a ADSE (cf. LuzSaude-0318). 

 Em 08.03.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) informa a Trofa, a Luz, a CUF, a 

Lusíadas, o HPA e a Gescare de que alertou a ADSE para a potencial rutura dos operadores 

privados na sequência da notificação dos mesmos acerca do procedimento de 

regularizações (cf. JMS-0924): 

“que uma eventual notificação [do valor a pagar pelos hospitais na sequência das regularizações] 

seria uma ruptura clara e um ponto de não retorno já que obrigaria os hospitais a tomar medidas 

que defendessem a nossa posição de que as supostas regularizacoes não são legítimas nem 

legais”. 

 Em 15.03.2017, o Grupo de Trabalho da APHP reuniu para (i) elaborarem novas propostas 

de pacotes de preços fechados, (ii) analisar o tema das lentes intraoculares e (iii) alinhar uma 

proposta relativamente aos medicamentos com os códigos 6631 e 6638 (cf. JMS-2239). 

 Entre 16.03.2017 e 21.03.2017, a Trofa, a Luz, a Lusíadas e a CUF coordenam a reação face 

às devoluções de faturação efetuadas pela ADSE (cf. JMS-2069, LuzSaude-0622, LuzSaude-

0481 e JMS-0758), o que determina a inclusão do tema na “agenda Institucional (e 

eventualmente de negociação)” (cf. JMS-2069), uma vez que “[é] um dos temas que deve ser 

pressionado pela APHP porque individualmente surte pouco efeito e sempre com a ameaça de 

mais represálias” (cf. LuzSaude-0622). 
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 Em 23.03.2017 e 27.03.2017, o Grupo de Trabalho da APHP reuniu para continuar o debate 

relacionado com a elaboração de propostas de pacotes de preços fechados a apresentar à 

ADSE (cf. JMS-1691, LusiadasSA-1952, JMS-1639, LusiadasSA-0561 e JMS-1658, LuzSaude-

2092, JMS-2168, JMS-2043, JMS-2178, LusiadasSA-2177, JMS-2362, JMS-2309 e JMS-2310). 

 Em 29.03.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia, por email, a informação 

analisada pelo Grupo de Trabalho da APHP a [Colaborador 62] (Presidente da ADSE), tendo 

ocorrido no dia seguinte uma reunião entre ambos os presidentes (cf. APHP-0950 e 

LusiadasSA-2033). 

 Em resultado da referida reunião, em 31.03.2017, [Colaborador 62] (Presidente da ADSE) 

apresenta a tabela final de preços fechados para entrar em vigor dia 01.05.2017 (cf. HPA-

0315). 

 Ainda em 31.03.2017, [Colaborador 62] (Presidente da ADSE) esclarece [Colaborador 3] 

(Presidente da APHP) que, apesar das negociações com a APHP, é a ADSE que estabelece as 

regras e preços do regime convencionado, cabendo apenas aos operadores privados 

decidirem quanto à sua adesão ao referido regime (cf. APHP-1118). 

 Em resultado deste esclarecimento da ADSE, reencaminhado por [Colaborador 3] 

(Presidente da APHP) para a Trofa, a Luz, a CUF, a Lusíadas, o HPA e a Gescare, [Colaborador 

15] (Luz), em 01.04.2017, afirma que a posição da ADSE é inaceitável e sugere que se prepare 

uma intervenção na comunicação social de forma a preparar a imagem dos hospitais 

privados caso o processo negocial com a ADSE culmine numa rutura dos operadores com a 

ADSE (cf. HPA-0323, APHP-1538 e APHP-1539). 

 Em 03.04.2017, a Luz e a CUF debatem entre si o modelo de valorização da diária de 

internamento (cf. LuzSaude-2663, LuzSaude-2693 e JMS-2049). 

 Na sequência do esclarecimento da ADSE apresentado em 31.03.2017 (cf. § 749), a Direção 

da APHP reuniu no dia 06.04.2017 para apresentarem e debaterem propostas de atuação 

da APHP face ao posicionamento demonstrado pela ADSE (cf. HPA-0332). 

 Em 12.04.2017 e 13.04.2017, o Grupo de Trabalho da APHP articula-se de forma a preparar 

uma apresentação de questões operacionais à ADSE relacionadas com os temas (i) da 



Versão Não Confidencial 

  
 

173 

 

oncologia, (ii) fármacos com o código 6631, (iii) piso de sala e (iv) propostas de pacotes 

cirúrgicos, tendo ficado acordado que a análise destes temas seria repartida pelos diferentes 

operadores que integram o Grupo de Trabalho da APHP (cf. JMS-1937, JMS-2303 e JMS-2301). 

 Em 17.04.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia o resultado da análise supra para 

[Colaborador 62] (Presidente da ADSE) (cf. APHP-0780). 

 Na sequência da resposta apresentada por [Colaborador 62] (Presidente da ADSE) em 

27.04.2017 à análise supra mencionada, e que foi reencaminhada por [Colaborador 3] 

(Presidente da APHP) para a Trofa, a Luz, a CUF, a Lusíadas, o HPA e a Gescare, os membros 

da Luz, da Trofa, da Lusíadas e da CUF debateram uma lista de medicamentos, em particular 

comparando entre si aqueles cuja margem é inferior a 40% e/ou negativa (cf. LuzSaude-2038, 

APHP-1453 e JMS-2176). 

 Em 21.04.2017, ainda no contexto da reunião do Grupo de Trabalho da APHP realizada em 

12.04.2017, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) envia à Luz, à CUF, à Lusíadas e à Trofa uma lista 

de procedimentos da tabela de medicina mais frequentes na atividade com a ADSE cujos 

custos associados superam o valor do procedimento clínico, com o objetivo de se preparar 

uma proposta de preços para apresentar à ADSE (cf. JMS-2201 e LusiadasSA-0514). 

 Na sequência de um email de [Colaborador 62] (Presidente da ADSE), de 21.04.2017, acerca 

das alterações das tabelas no âmbito do regime convencionado que foram comunicadas a 

31.03.2017, para entrada em vigor a 01.05.2017, os membros do Grupo de Trabalho da APHP 

analisaram as referidas alterações e articularam-se na elaboração de uma resposta a 

submeter à ADSE (cf. JMS-2028, GTS-0068, LuzSaude-1679, JMS-2103, JMS-2101, LuzSaude-

2060, LusiadasSA-2146, JMS-2100, JMS-1777, LuzSaude-2061 e JMS-2097). 

 Em resultado da análise do Grupo de Trabalho da APHP, [Colaborador 3] (Presidente da 

APHP) solicita a [Colaborador 62] (Presidente da ADSE) o agendamento de uma reunião entre 

a APHP e a ADSE para discussão das questões operacionais suscitadas pelos associados, 

bem como a suspensão da entrada em vigor das medidas anunciadas para o dia 01.05.2017 

(cf. APHP-0696 e JMS-1980). 
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 Em 02.05.2017, numa troca interna da Lusíadas, verifica-se que as visadas se articularam de 

forma a estabilizar uma metodologia no âmbito do pagamento de honorários médicos no 

contexto das convenções com a ADSE para, por um lado, não pagarem acima do mercado e 

consequentemente prejudicarem as margens e, por outro lado, não pagarem abaixo do 

mercado e consequentemente correndo o risco de perder médicos para os seus 

concorrentes (cf. LusiadasSA-2155). 

 Em 04.05.2017, a Direção da APHP reuniu com a ADSE para debaterem, entre outros, os 

temas (i) das regularizações, (ii) da fixação de pacotes de preços fechados e (iii) da fixação de 

preços máximos referentes a medicamentos com os códigos 6631 e 6638 (cf. APHP-1082 e 

JMS-2337). 

 Em 08.05.2017, a Direção da APHP reuniu para debater, entre outros, os temas (i) da tabela 

de preços dos fármacos de oncologia, (ii) o valor do piso de sala no contexto de 

procedimentos cirúrgicos e (iii) os preços de chamada de especialista e da unidade de 

cuidados de observação no âmbito do Atendimento Médico Permanente (cf. JMS-2299 e JMS-

2091). 

 Neste contexto, particularmente no que respeita à faturação do piso de sala, [Colaborador 

5] (Trofa SGPS), em 10.05.2017, solicita à CUF, à Lusíadas, à Luz e ao HPA a coordenação na 

aplicação da regra de piso de sala definida pela ADSE de forma a não “(…) abrir espaço para 

o modelo anterior ser recuperado pela ADSE com o motivo de que há Prestadores que o fazem" 

(cf. JMS-2054). 

 No contexto do referido no § 759, verifica-se novamente, através de uma troca interna da 

Lusíadas, a articulação entre os operadores na estabilização de uma política de pagamento 

de honorários médicos (cf. LusiadasSA-2141). 

 Em 18.05.2017, a Direção da APHP discute a carta a enviar à ADSE onde manifesta a sua 

posição relativamente às negociações com a ADSE, bem como o interesse em continuar as 

referidas negociações (cf. APHP-0889). 

 Em 14.06.2017, [Colaborador 59] (CUF) envia uma lista de procedimentos da tabela de 

medicina que resultou da articulação entre os operadores (cf. APHP-1488). 
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 Em 21.06.2017, a Direção da APHP reuniu com o Ministro da Saúde para debater questões 

relacionadas com a ADSE (cf. LuzSaude-0610). 

 Entre 23.06.2017 e 26.06.2017, na sequência da resposta do INFARMED relativamente ao 

âmbito de aplicação do conceito de PVP dos medicamentos, os operadores discutem, 

através da APHP, o posicionamento a adotar em resultado da referida resposta (cf. JMS-0593, 

LuzSaude-0427 e LuzSaude-0421). 

 Em 29.06.2017, a Direção da APHP reuniu de forma a debater, entre outros assuntos, o 

ponto de situação das negociações com a ADSE, bem como a questão da aplicação do 

conceito de PVP dos medicamentos em resultado da resposta do INFARMED (cf. LusiadasSA-

1945). 

 Em 05.07.2017, a Direção da APHP reuniu com o Ministro da Saúde e com a ADSE onde o 

Ministro da Saúde apelou ao entendimento entre a APHP e a ADSE nas suas negociações (cf. 

LusiadasSGPS-0084 e APHP-0648). 

 Em 14.07.2017, o HPA transmite à Direção da APHP estar alinhado com a sua posição e a 

disponibilidade em partilhar com a associação os respetivos dados de faturação (i.e. o 

volume de atividade) em relação à ADSE e a respetiva evolução anual (cf. LusiadasSGPS-0088 

e HPA-0257). 

 Em 25.07.2017, [Colaborador 59] (CUF), no contexto do analisado no § 765, reitera perante 

o Grupo de Trabalho da APHP a urgência em ter uma proposta consensualizada para ser 

apresentada à ADSE (cf. APHP-1489). 

 Em 27.07.2017, [Colaborador 59] (CUF) partilha com a Trofa, a Luz, a Lusíadas, o HPA e a 

Gescare os medicamentos para os quais o preço de compra da CUF está acima do preço de 

venda da ADSE, implicando assim uma margem negativa para o grupo, solicitando que a 

APHP siga o assunto caso este seja igualmente relevante para os outros operadores (cf. 

APHP-1498). 

 Em 28.07.2017, face às alegações da ADSE relativamente ao aumento de despesa do regime 

convencionado em 2016, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) solicita à CUF, à Gescare, à 

Luz, à Lusíadas, à Trofa e ao HPA que contribuam para contrapor as referidas alegações, 
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mediante o envio de dados relacionados com o crescimento da atividade dos referidos 

grupos no regime convencionado da ADSE, tendo os mesmos concordado e enviado os 

dados solicitados pela APHP (cf. LusiadasSGPS-0092, LuzSaude-0710, HPA-0259, LuzSaude-

0917, LusiadasSGPS-0091, HPA-0258 e APHP-1304). 

 Em 01.09.2017, na sequência da reunião da APHP com a ADSE no dia 29.08.2017 e da 

contraproposta apresentada pela ADSE, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) sugere à CUF, 

à Lusíadas, à Luz, ao HPA, à Gescare e à Trofa a reativação do Grupo de Trabalho da APHP 

de forma a sistematizar abordagens, retomar as reflexões já iniciadas e apoiar a decisão de 

passos futuros da APHP (cf. APHP-0824 e LusiadasSA-2329). 

 Ainda no contexto da reunião da APHP com a ADSE no dia 29.08.2017, [Colaborador 5] (Trofa 

SGPS), em 05.09.2017, envia à Direção da APHP um ficheiro relacionado com as linhas de 

atividade não comparticipadas para reflexão e consensualização entre os operadores (cf. 

LuzSaude-2497). 

 No que respeita ao tema supra, igualmente no dia 05.09.2017, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) 

indica aos restantes membros da Direção da APHP (APHP, CUF, Gescare, HPA, Lusíadas e 

Luz) que deveriam debater a melhor prática a adotar no setor, sugerindo que o referido 

tema fosse igualmente debatido ao nível do Grupo de Trabalho da APHP para análise e 

consensualização entre os operadores privados (cf. LuzSaude-2497). 

 Em 06.09.2017, [Colaborador 56] (Luz) partilha com a APHP, a CUF, a Gescare, o HPA e a 

Lusíadas um ficheiro Excel relacionado com o cálculo dos custos de uma diária de cirurgia e 

medicina com o objetivo do referido documento servir de base de discussão no Grupo de 

Trabalho da APHP para elaboração da proposta a apresentar à ADSE acerca deste tema (cf. 

LuzSaude-2647). 

 Em 07.09.2017, a Direção da APHP reuniu para debater temas relacionados com a ADSE. Na 

sequência dessa reunião [Colaborador 58] (Luz) envia, por email, à Lusíadas, à CUF, à Trofa 

e à APHP uma nova proposta de valor dos pacotes a apresentar à ADSE (cf. JMS-2325 e APHP-

1492). 
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 De igual modo, na sequência da referida reunião, [Colaborador 59] (CUF) informa a Lusíadas, 

a Trofa, a Luz e a APHP que ficou com a tarefa de reenviar uma lista de procedimentos da 

tabela de medicina e que esta lista deverá ser enviada pela APHP à ADSE (cf. APHP-1492). 

 Em 12.09.2017, [Colaborador 14] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) partilha com a APHP, a CUF, o 

HPA e a Trofa, uma estimativa do custo por hora do bloco operatório, sala cirúrgica 

multidisciplinares, com base em valores de diversas rubricas de custos da Lusíadas (cf. 

LuzSaude-2428). 

 Em 13.09.2017, em resultado das sessões de esclarecimento da ADSE, a Luz, a CUF, a Trofa, 

a Lusíadas e a APHP debatem a exequibilidade do projeto de desmaterialização da faturação 

(cf. APHP-1369). 

 Igualmente no dia 13.09.2017, a Direção da APHP reuniu com o Ministro da Saúde e com a 

ADSE onde foram debatidos (i) a redução de comparticipações da ADSE (controlo de 

despesa), (ii) os atos não comparticipados pela ADSE e (iii) o estudo sobre a sustentabilidade 

da ADSE (cf. LuzSaude-2515). 

 No contexto da discussão referida no § 781, em 21.09.2017, o Grupo de Trabalho da APHP 

acordou em reunião a reação setorial ao tema da desmaterialização da faturação (cf. JMS-

0179). 

 Em 22.09.2017, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) comunica à APHP, à CUF, à Lusíadas e à Luz as 

prioridades de trabalho a desenvolver pela APHP (cf. LuzSaude-2028). 

 Em 25.09.2017, [Colaborador 61] (Lusíadas) relembra a CUF, a Trofa e a Luz acerca do 

acordado entre as referidas entidades no que respeita às propostas de preços fechados, 

afirmando que “[p]ara a próxima reunião cada grupo terá que levar a sua posição relativamente 

a este tema” (cf. JMS-2279). 

 Em 25.09.2017 e 26.09.2017, a CUF, a Trofa e a Luz trocam impressões sobre o valor de 

copagamento das consultas e da comparticipação da ADSE a propor à ADSE (cf. LuzSaude-

0727 e LuzSaude-0862). 
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 Em 03.10.2017, a Direção da APHP reuniu com a ADSE para debaterem, entre outros temas, 

(i) as propostas de preços de pacotes fechados, (ii) a desmaterialização da faturação e (iii) o 

processo de regularizações da faturação (cf. LuzSaude-0806). 

 Em 04.10.2017, o Grupo de Trabalho da APHP reuniu para debater (i) propostas de pacotes 

de preços fechados, (ii) a desmaterialização da faturação e (iii) outras questões operacionais 

para atuação setorial (cf. APHP-1469). 

 Em 09.10.2017, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) envia para [Colaborador 3] (Presidente da 

APHP) e para a CUF, Luz e Lusíadas o resultado da reunião do Grupo de Trabalho da APHP, 

na qual foram consensualizados os valores da contraproposta de preços de pacotes 

fechados a apresentar à ADSE, bem como o ponto de situação no que respeita à discussão 

do tema da desmaterialização da faturação (cf. JMS-2196 e JMS-2045). 

 Em 12.10.2017, a Direção da APHP reuniu para debater assuntos relacionados com as 

negociações da APHP com a ADSE, o processo de desmaterialização da faturação e o 

processo das regularizações de faturação (cf. APHP-0108 e LuzSaude-0813). 

 Em 13.10.2017, o Grupo de Trabalho da APHP reuniu para consensualizarem os valores da 

contraproposta de preços de pacotes fechados a apresentar à ADSE (cf. LuzSaude-1914, 

LuzSaude-1915, JMS-0303 e JMS-0296). 

 Em 18.10.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia um documento para a ADSE 

onde consta um conjunto de questões sobre a desmaterialização de faturação, bem como 

uma proposta de atuação da APHP a este respeito (cf. LuzSaude-1535 e APHP-0706). 

 Na sequência da resposta da ADSE, de 26.10.2017, a Luz demonstra o desagrado com a 

mesma e sugere à APHP, à CUF, à Lusíadas e à Trofa que se tente reunir as posições de 

outros operadores privados de menor dimensão como forma de alavancar o poder negocial 

da APHP face à ADSE (cf. APHP-0706, APHP-1372 e LuzSaude-2082). 

 Entre 23.10.2017 e 31.10.2017, o Grupo de Trabalho da APHP coordena-se de forma a 

finalizar as propostas de preços fechados para pacotes cirúrgicos a enviar à ADSE (cf. JMS-

0300, JMS-0299, JMS-0158, JMS-0298, LuzSaude-2030 e JMS-0156, JMS-0231, JMS-0228 e JMS-

0237). 
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 Em 02.11.2017, a Direção da APHP reuniu para debaterem os temas da desmaterialização 

da faturação, bem como o posicionamento a adotar pelos operadores privados perante 

comportamentos de devolução e/ou não pagamento por parte da ADSE (cf. LuzSaude-1739). 

 No dia seguinte, o Grupo de Trabalho da APHP reuniu para continuar o debate acerca da 

elaboração da proposta de pacotes de preços fechados de procedimentos cirúrgicos a 

apresentar à ADSE (cf. LuzSaude-1739). 

 Em 03.11.2017, [Colaborador 56] (Luz) partilha com a APHP, a Lusíadas, a CUF, a Trofa e o 

HPA o seu contributo para o tema do custo de bloco operatório, bem como a lista de 

procedimentos/cuidados não comparticipados (cf. LuzSaude-1717). 

 Ainda no contexto da elaboração de propostas de preços de pacotes de preços fechados 

para apresentar à ADSE, entre 05.11.2017 e 14.11.2017, a Luz, a CUF, a Lusíadas, a Trofa e a 

APHP continuam a articular-se de forma a concluírem a referida proposta (cf. LuzSaude-

1979, JMS-1342, LusiadasSA-0600, JMS-1340, JMS-0349, JMS-1097, LuzSaude-1996, JMS-1378, 

LuzSaude-2020, APHP-1038, APHP-1038 e APHP-1227). 

 Em 14.11.2017, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) envia à Luz, à Lusíadas e à CUF um ficheiro 

trabalhado por [Colaborador 58] (Luz) acerca das lentes para os referidos operadores 

alcançarem um acordo quanto ao valor de cada lente, que servirá para integrar no 

documento das propostas de pacotes de preços fechados que têm sido discutidas e que 

será posteriormente enviado pela APHP à ADSE (cf. JMS-1291, LuzSaude-2121, JMS-1473, 

JMS-1472, JMS-1471, LusiadasSA-0869, LusiadasSA-0885, LusiadasSA-0629, JMS-1470, 

LusiadasSA-1800, LuzSaude-2122, LuzSaude-2123, LusiadasSA-0634, LusiadasSA-2130 e 

JMS-1289). 

 Em 16.11.2017, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) informa [Colaborador 3] (Presidente da APHP) 

que foi alcançado um acordo entre os operadores no que respeita às propostas de pacotes 

de preços fechados e, em 21.11.2017, [Colaborador 58] (Luz) envia, por email, a [Colaborador 

3] (Presidente da APHP) a última versão do documento preparado pelo Grupo de Trabalho 

da APHP a este respeito (cf. APHP-1089, LuzSaude-2086 e LuzSaude-2021). 
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 Entre 21.11.2017 e 27.11.2017, a CUF, a Luz, a Trofa e a Lusíadas discutem questões 

relacionadas com a desmaterialização da faturação (cf. JMS-1516, JMS-0159, JMS-0321 e 

LuzSaude-1946). 

 Entre 21.11.2017 e 28.11.2017, a Trofa, a CUF, a Lusíadas e a Luz articulam-se igualmente de 

forma a alcançar um acordo relativamente ao preço a propor à ADSE para exames e outros 

atos com necessidade de cobrança de consumos, fármacos, anestesia, piso de sala e/ou 

recobro (cf. JMS-0329, LuzSaude-2149, JMS-1526, JMS-0316, LuzSaude-2150, JMS-0313, JMS-

0312, LuzSaude-2151, LusiadasSA-2206, JMS-1525, JMS-1523, LusiadasSA-1634, JMS-1521, 

LuzSaude-2153, JMS-1513, JMS-1258, JMS-1512 e LusiadasSA-0649). 

 Em 24.11.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia à Trofa, à Luz, à Lusíadas, à CUF, 

ao HPA e à Gescare uma proposta de carta a enviar à ADSE, tendo por base o trabalho 

desenvolvido pelo Grupo de Trabalho da APHP, onde os temas abordados são vários, 

nomeadamente, (i) processo de desmaterialização, (ii) propostas de pacotes de preços 

fechados, (iii) utilização de câmara de fluxo laminar, (iv) introdução de código para consulta 

multidisciplinar no âmbito da oncologia, (v) introdução de preço para piso de sala, (vi) atos 

da tabela de medicina, (vii) atendimento médico permanente, (viii) consumos em 

internamento, (ix) valor máximo das diárias, (x) preço das lentes, (xi) ECG, (xii) oftalmologia, 

(xiii) atos complementares em gastro e (xiv) indexação dos preços à inflação (cf. HPA-0195). 

 Em 30.11.2017, em resultado da publicação da tabela de preços e regras da rede ADSE que 

entraria em vigor a 01.01.2018, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) sugere à Trofa, à Luz, 

à CUF, à Lusíadas, ao HPA e à Gescare o agendamento de uma reunião para adotarem um 

posicionamento e articular a redação da carta a enviar para a ADSE (cf. LuzSaude-0776, 

LuzSaude-0750, LuzSaude-1063, APHP-0873, LusiadasSGPS-0158 e LuzSaude-1062). 

 Na sequência da referida reunião, resulta que o posicionamento das referidas entidades é 

o de que a entrada em vigor da referida tabela da ADSE é suscetível de colocar em causa a 

prestação de serviços dos operadores privados ao regime convencionado da ADSE (cf. 

LusiadasSGPS-0147 e LusiadasSGPS-0148). 
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 Em 14.12.2017, a Direção da APHP reuniu para debater, entre outros assuntos, as tabelas e 

preços da ADSE, a desmaterialização da faturação e as regularizações de faturação (cf. 

LusiadasSGPS-0136). 

 Em 15.12.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) sugere à CUF, à Lusíadas, à Luz, à 

Trofa, à Gescare e ao HPA a preparação de uma nota jurídica, para envio aos associados, 

que justifique a aplicação de juros de mora aos pagamentos atrasados efetuados pelo IASFA, 

tendo a Trofa, a Lusíadas, a CUF e o HPA demonstrado o seu acordo (cf. HPA-0271). 

27.1.2.5 2018 

 Em janeiro de 2018, o surgimento da nova tabela de preços e regras da rede ADSE origina 

uma viragem no rumo das negociações entre os grupos de saúde visados e a ADSE. 

 Neste contexto, as visadas avançam com a possibilidade de suspensão e/ou denúncia da 

convenção com a ADSE, coordenando-se para a adoção dessas medidas ou para ameaçar a 

ADSE com a sua adoção.   

 Refira-se que já em maio de 2015 existe prova de que o Grupo de Trabalho discutiu a 

utilização de desinformação como ferramenta contra a ADSE, nomeadamente, avançando 

com a possibilidade de suspensão ou denúncia dos protocolos com a ADSE (cf. § 675). 

 Em janeiro de 2016, a APHP propõe o envio de uma carta à ADSE, contendo a ameaça de 

interrupção da convenção com esta entidade (cf. LuzSaude-0266). 

 Em novembro de 2016, a Luz sugere que, em resposta ao que considera ser uma alteração 

total da convenção que existia à época e uma inversão nas negociações em curso, seja 

preparada uma intervenção na comunicação social caso as negociações com a ADSE não 

corram da melhor maneira (cf. HPA-0345 e LuzSaude-0580) 

 Em dezembro de 2017, a APHP volta a propor que fique explícito, numa carta dirigida à ADSE, 

que a nova tabela de preços e regras da rede ADSE coloca em causa a qualidade e acesso 

dos serviços prestados aos beneficiários da ADSE (cf. LusiadasSGPS-0147). A CUF propõe que 

esta ameaça seja mais clara (cf. LusiadasSGPS-0148). 



Versão Não Confidencial 

  
 

182 

 

 Em resposta a este email, em 19.01.2018, [Colaborador 66] (Trofa) envia, por email, aos 

restantes membros do Grupo de Trabalho da APHP uma exposição relativa à 

desmaterialização da faturação para a qual pede o alinhamento de todos (cf. LusiadasSA-

0733). 

 Um email interno da Lusíadas de 06.01.2018, entre [Colaborador 61] (Lusíadas) e 

[Colaborador 67] (Lusíadas), refere uma reunião da Direção da APHP onde foram discutidas 

as regularizações, a nova tabela de preços da ADSE, a desmaterialização da faturação e as 

dívidas do IASFA, entre outros temas (cf. LusiadasSA-2132). 

 Em 11.01.2018, os membros da Direção da APHP discutem a reação à nova tabela da ADSE. 

A Luz afirma que têm que ser assertivos, o HPA alude à possibilidade de suspensão da 

convenção por parte dos privados e a CUF afirma que estão num momento de rutura (cf. 

JMS-1589, LuzSaude-0872, APHP-1226, LuzSaude-0874 e LuzSaude-0887). 

 As visadas preparam uma carta para o CGS da ADSE, com conhecimento dos Ministérios da 

Finanças e da Saúde (cf. APHP-0077), que é enviada à ADSE em 11.01.2018, dando o 

Presidente da APHP nota, aquando do seu envio, que a aprovação da tabela de preços e 

regras da rede ADSE, apresentada pela ADSE, levará a uma redução substancial da rede de 

oferta aos beneficiários (cf. APHP-0052). 

 No contexto da preparação da referida carta, [Colaborador 17] (CUF) afirma que considera 

que é o momento de assumir um conflito com a ADSE (cf. APHP-0263), a Trofa concorda e 

sugere uma reação no curto prazo (cf. GTS-0106). 

 Em emails internos da CUF é salientada a existência de uma “importante colaboração e amplo 

consenso” na APHP quanto à estratégia a adotar na sequência da notícia da implementação 

da nova tabela da ADSE (cf. JMS-0571 e JMS-2709): 

 A resposta à carta dirigida à CGS da ADSE não vem alterar a posição das visadas (cf. APHP-

0069) 

 Em 15.01.2018, as visadas começam a preparar a reunião da APHP com a ADSE (cf. 

LuzSaude-0650).  
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 No dia seguinte, as visadas discutem o conteúdo da Providência Cautelar a interpor 

relativamente à nova tabela de regras e preços da ADSE (cf. LusiadasSA-2288 e LusiadasSA-

2186) e é feita uma conferência telefónica com o objetivo de preparar a reunião de 

[Colaborador 3] (Presidente da APHP) com a ADSE (cf. LusiadasSA-2161). 

 Num email de [Colaborador 61] (Lusíadas) para [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), 

a dar conhecimento da referida conferência telefónica, [Colaborador 61] (Lusíadas) afirma 

que transmitiu que a posição da Lusíadas é suspender ou rescindir o acordo com a ADSE 

caso as regularizações e a nova tabela de regras e preços da ADSE avancem, salientando que 

esta medida só poderá ser adotada se todos os prestadores a adotarem (cf. LusiadasSA-

2161) 

“transmiti a nossa posição conforme tínhamos falado. Somos de suspender/rescindir o acordo 

com a ADSE caso este conjunto de medidas avance. A tomarmos esta medida terá que ser 

necessariamente ‘todos’ os prestadores…”. 

  Num outro email interno da Lusíadas, contendo um ponto de situação, [Colaborador 67] 

(Lusíadas e Lusíadas SGPS) afirma que a Providência Cautelar relativa às regularizações vai 

avançar e que os advogados dos diferentes grupos estão coordenados relativamente à 

Providência Cautelar sobre a nova tabela de regras e preços da ADSE (cf. LusiadasSGPS-

0002). 

 [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) refere, ainda, a existência de alinhamento com 

os outros operadores relativamente à suspensão/rescisão do acordo com a ADSE e a 

importância da adoção dessa medida em simultâneo por todos os prestadores (cf. 

LusiadasSGPS-0002). 

 Em 17.01.2018, o Grupo de Trabalho da APHP articula-se no âmbito das devoluções de 

consumos relativas a endoscopias e colonoscopias e trocam dados de faturação (cf. 

LuzSaude-2015 e JMS-1156). 

 Na mesma data, [Colaborador 58] (Luz) faz referência a uma reunião do Grupo de Trabalho 

da APHP a ocorrer no dia 19.01.2018, referindo que, como não poderá estar presente, já 

partilhou com o [Colaborador 5] (Trofa SGPS) a posição da Luz (cf. LuzSaude-2054). 
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 Em 18.01.2018, realizou-se uma reunião da Direção da APHP com a ADSE, onde foi 

comunicada a nova tabela da ADSE (cf. JMS-0573 e LuzSaude-0760). 

 Na mesma data, realizou-se também uma reunião da Direção da APHP, onde foi discutida a 

Providência Cautelar, foi acordado que nas reuniões individuais que a ADSE pretende ter 

com cada grupo só falariam dos temas que não estão a ser liderados pela APHP e foi 

deliberado entre todos os presentes na reunião a denúncia do acordo com a ADSE caso esta 

avance com a nova tabela de preços e regras da rede ADSE (cf. LusiadasSA-2135). 

 Em 19.01.2018, os membros do Grupo de Trabalho da APHP trocam alguns emails com o 

objetivo de acordarem a posição e atuação a adotar face a algumas regras da ADSE (cf. JMS-

1266, JMS-1305 e JMS-1505). 

 Posteriormente, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) submeteu a informação sobre a posição dos 

grupos visados ao Presidente da APHP para sua aprovação (cf. JMS-1505). 

 Na sequência da reunião entre a APHP e a ADSE, o Presidente da ADSE manifesta 

disponibilidade para rever a valorização de alguns códigos da tabela (cf. LuzSaude-0760) e, 

de imediato, a APHP solicita aos associados uma análise da tabela de preços e regras 

proposta pela ADSE, que mais tarde partilha com os membros da Direção da APHP (cf. APHP-

0678). 

 Nas comunicações internas dos grupos é sublinhada a união e consenso entre as visadas e 

a importância do alinhamento dos prestadores (cf. LusiadasSA-2204, JMS-2692, JMS-2718, 

JMS-2726, LusiadasSGPS-0058 e LusiadasSGPS-0047). 

 O contributo da APHP nesse alinhamento também é sublinhado pelas visadas quando 

referem a importância do seu papel de “liderança e orientação”, bem como de “facilitador 

privilegiado” e “interlocutor exclusivo” (cf. APHP-1183, JMS-2726, LusiadasSGPS-0058, 

LusiadasSGPS-0047 e LusiadasSGPS-0047).  

 O Presidente da APHP assume claramente este papel quando toma a iniciativa de reunir a 

Direção da APHP e “os presidentes dos maiores grupos”, no dia 23.01.2018 (cf. LusiadasSA-

1660). 
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 A APHP, para além de promover a coordenação dos seus associados, promove também a 

coordenação da APHP com a FNS e a ANL, com o objetivo de reduzir ao máximo o poder 

negocial da ADSE (cf. APHP-1031, LusiadasSA-1658 e LusiadasSA-2230). 

 Em resposta à solicitação do Presidente da APHP (cf. JMS-1622), [Colaborador 61] (Lusíadas) 

partilha, “para efeitos de alinhamento”, alguns exemplos de “impactos relevantes em termos de 

valor e imposições administrativas” (cf. JMS-1114). 

 Em 25.01.2018, a APHP publicou na sua página eletrónica uma notícia onde refere “estes 

preços e esta nova tabela não podem ser aceites por nós” (cf. APHP-0672) e, na mesma data, 

informa a ADSE que enviou aos Associados da APHP um comunicado intitulado “APHP recusa 

novas tabelas mas reitera compromisso para com os beneficiários da ADSE” (cf. APHP-0672). 

 Durante janeiro de 2018, os membros da Direção da APHP e do Grupo de Trabalho da APHP 

continuaram a discutir os preços e regras na nova tabela da ADSE (cf. APHP-1060) e os preços 

fechados (cf. LuzSaude-2039, LuzSaude-1963 e JMS-1566). 

 No âmbito das negociações com a ADSE, as visadas coordenavam a comunicação e as 

reações nos órgãos de comunicação social, nomeadamente o conteúdo dos comunicados 

da APHP (cf. LuzSaude-0926 e LuzSaude-0997). 

 Ainda em 29.01.2018, a CUF envia, por email, ao Presidente da APHP contributos para uma 

proposta em reação à nova tabela de preços e regras da rede ADSE a enviar à ADSE (cf. JMS-

0838 e JMS-2760). 

 Segue-se a troca de vários emails entre a Direção da APHP com vista à preparação da 

proposta referida no parágrafo anterior (cf. LuzSaude-0997, JMS-1543 e LuzSaude-0651). 

 Neste contexto, a Trofa reitera que os grupos hospitalares privados devem manter que não 

aceitarão a nova tabela da ADSE (cf. LuzSaude-0997). 

 Os grupos hospitalares visados também se coordenavam à margem da APHP, como se 

verifica no email que [Colaborador 15] (Luz) dirige a [Colaborador 17] (CUF), em 06.02.2018, 

e onde defende uma “rotura para depois voltar ao princípio” (cf. LuzSaude-1397). 

 [Colaborador 17] (CUF) e [Colaborador 5] (Trofa SGPS) reagem à resposta da ADSE. 



Versão Não Confidencial 

  
 

186 

 

 [Colaborador 17] (CUF) reforça a importância do Grupo de Trabalho da APHP e de as visadas 

acordarem o “conceito global da negociação” (cf. JMS-0473) e [Colaborador 5] (Trofa SGPS) 

conclui que o trabalho da APHP está a produzir o efeito pretendido (cf. LuzSaude-1122). 

 O Presidente da APHP reage à resposta da ADSE, apresentando aos membros da Direção da 

APHP propostas para os próximos passos (cf. APHP-0312), o que reforça o papel de 

dinamizador que a APHP tinha nas negociações com a ADSE. 

 Em 09.02.2018, dois dos grupos de saúde visados, Lusíadas e Trofa, coordenam-se, 

novamente, à margem da APHP sobre um “plano de ação” a seguir (cf. LusiadasSA-2137 e 

LusiadasSA-2136). 

 Na mesma data, o Grupo de Trabalho da APHP submeteu ao Presidente da APHP a proposta 

para a ADSE relativa a pacotes fechados de ambulatório e internamento (cf. JMS-2417). 

 Em 14.02.2018, realizou-se uma nova reunião do Grupo de Trabalho da APHP com o objetivo 

de preparar uma carta a enviar para a ADSE (cf. APHP-0073 e APHP-0669). 

 No dia seguinte, realizou-se uma reunião do Grupo de Trabalho da APHP com o Grupo de 

Trabalho da ADSE, na qual foram discutidos os pacotes de preços fechados (cf. APHP-0073 

e JMS-1583). 

 Na reunião de Direção da APHP de 16.02.2018 foram novamente discutidos diversos 

assuntos abrangidos pelas negociações com a ADSE (cf. LuzSaude-0816 e LusiadasSA-1680). 

 [Colaborador 5] (Trofa SGPS) e [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) partilharam 

diversas preocupações relacionadas com as negociações com a ADSE (cf. LusiadasSA-1581 e 

LusiadasSA-1581).  

 Na sequência da reunião com a ADSE, os membros do Grupo de Trabalho da APHP 

articulam-se para preparar uma carta a enviar pela APHP à ADSE, distribuindo tarefas entre 

eles e procedendo à recolha da informação necessária (cf. LusiadasSA-1681, JMS-2511 e 

LuzSaude-1957, JMS-2508, JMS-1544, JMS-1536, JMS-2373, JMS-2444, LuzSaude-1988, 

LusiadasSA-2127, LusiadasSA-2131, JMS-2379, LusiadasSA-2116, JMS-0165, JMS-0107 e JMS-

2392). 
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 De entre as tarefas identificadas, salienta-se a definição de uma metodologia para a fixação 

dos preços máximos dos medicamentos e das próteses e a construção de um ficheiro que 

sirva de base à reunião entre a APHP e a ADSE. 

 Em 20.02.2018, o Presidente da ADSE convoca o Presidente da APHP para uma reunião no 

dia 22.02.2018 e, de imediato, a Direção da APHP se mobiliza para preparar essa reunião, o 

que passaria por antecipar a reunião de Direção da APHP (cf. APHP-0782, APHP-0330 e 

LuzSaude-1145). 

 A referida reunião acaba por ter lugar no dia 23.02.2018 (cf. APHP-0782, APHP-0935, 

LusiadasSA-1612 e HPA-0164), sendo seguida por uma outra reunião com os mesmos 

intervenientes em 28.02.2018 (cf. APHP-1650 e APHP-0938). 

 Na sequência da reunião, o Presidente da APHP articula com os membros da Direção da 

APHP a preparação da resposta a enviar para a ADSE (cf. APHP-0102 e APHP-1094). 

 [Colaborador 5] (Trofa SGPS) acolhe positivamente a proposta e solicita ao Grupo de 

Trabalho da APHP que a siga (cf. LusiadasSA-1895). 

 Nessa sequência, o Grupo de Trabalho da APHP coordena-se para preparar a proposta a 

apresentar à ADSE (cf. JMS-1492, JMS-2506, JMS-0404, JMS-2380, JMS-2470, LuzSaude-2575, 

LuzSaude-2442 e LuzSaude-2660, JMS-2432, GTS-0162 e JMS-1384). 

 Entre outros temas, o Grupo de Trabalho da APHP discute as margens para a faturação de 

medicamentos (cf. JMS-2432). 

 O Presidente da APHP faz algumas alterações no documento, circulando-o depois pela 

Direção da APHP (cf. JMS-1286, JMS-1621, LuzSaude-0659 e JMS-1445). 

 Após a realização de uma reunião da Direção da APHP, o Presidente da APHP envia, por 

email, aos membros da Direção da APHP uma versão revista do documento (cf. JMS-1240), 

sendo circulada uma nova versão após o contributo de alguns membros da Direção (cf. 

LuzSaude-1106). 

 Após a reunião da APHP com a ADSE, o Presidente da APHP agradece o trabalho dos 

restantes membros da Direção, salientando a importância da coesão existente (cf. APHP-

0829). 
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 O Presidente da APHP envia, por email, ainda indicações do que cada prestador terá de 

preparar (cf. APHP-0829). 

 Em seguida é discutido, entre os membros da Direção da APHP, o envio para a ADSE do 

memorando da reunião preparado pelo Presidente da APHP (cf. LuzSaude-0758 e APHP-

1635). 

 Em 24.02.2018, a ADSE envia à APHP uma proposta de preços máximos para lentes 

intraoperatórias (cf. APHP-1126 e APHP-1126), e no dia seguinte, envia uma proposta de 

metodologia para fixação do valor do copagamento de diárias de internamento (cf. HPA-

0162 e HPA-0162). 

 O Presidente da ADSE explica que, pela aplicação da metodologia proposta, a APHP e a ADSE 

apenas acordam os princípios e a metodologia proposta, podendo cada entidade 

estabelecer com a ADSE valores inferiores aos máximos apresentados (cf. HPA-0162). 

 Em 26.02.2018, o Grupo de Trabalho da APHP envia, por email, ao Presidente da ADSE uma 

contraproposta relativamente a preços fechados de procedimentos cirúrgicos (cf. JMS-1604) 

e uma proposta de redação relativamente ao mecanismo automático de evolução de preços 

(cf. JMS-2412). 

 Em 26.02.2018, a APHP envia um comunicado aos seus associados dando nota do ponto de 

situação das negociações da ADSE com a APHP e um dos associados queixa-se sobre o 

domínio que apenas quatro associados da APHP têm nas decisões da associação (cf. APHP-

1686). 

 Na mesma data, o Presidente da APHP mostra preocupação com o rumo que as negociações 

com a ADSE estão a tomar e propõe a realização de uma conferência telefónica com os 

membros da Direção da APHP (cf. LuzSaude-1244). 

 Os membros do Grupo de Trabalho da APHP preparam uma nova proposta de pacotes a 

apresentar à ADSE, trocando para tal diversos emails e realizando uma reunião (cf. 

LusiadasSA-2151 e JMS-1287). 
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 No contexto desta nova proposta, [Colaborador 66] (Trofa) pede aos restantes membros do 

Grupo de Trabalho da APHP um entendimento comum sobre a faturação nos casos em que 

ocorrem “combinações de PFS entre si e com códigos à linha” (cf. JMS-1451). 

 Durante o mês de fevereiro, o Grupo de Trabalho da APHP continuou a discutir e a preparar, 

por email e presencialmente (cf. LuzSaude-2043 e LuzSaude-2692) propostas para a APHP 

dirigir à ADSE, nomeadamente sobre: 

• diárias de internamento (cf. LusiadasSA-1751, JMS-1605, JMS-1546 e JMS-1609); 

• lentes intraoculares (cf. LusiadasSA-1750, LuzSaude-1588, LuzSaude-1766, LuzSaude-

1556, LusiadasSA-0831, LuzSaude-1632, LusiadasSA-0837 e JMS-2486); 

• mecanismo automático de atualização de preços (cf. JMS-2456); 

• preços de pacotes (preços fechados) (cf. JMS-2442). 

 As visadas prepararam em conjunto, por iniciativa do Presidente da APHP, a reunião entre a 

APHP e a ADSE agendada para 28.02.2018 (cf. APHP-0008 e LuzSaude-0867). 

 Na reunião de Direção da APHP de 27.02.2018, que antecedeu a reunião com a ADSE, foram 

discutidas as propostas relativas a preços fechados (cf. JMS-1238), diárias e lentes (cf. 

LuzSaude-2043). 

 Em 28.02.2018, o Presidente da APHP submete a proposta de preços das lentes intraoculares 

elaborada pelo Grupo de Trabalho da APHP ao Presidente da ADSE (cf. APHP-0794), que a 

aceita e propõe uma regra para as lentes ou famílias de lentes que não estejam integradas 

na tabela de preços ou outras novas que venham a surgir no mercado (cf. APHP-1110), 

iniciando-se uma nova discussão no seio do Grupo de Trabalho e da Direção da APHP para 

que se consiga o alinhamento de todos (cf. JMS-1422, JMS-1421, LusiadasSA-1604 e 

LusiadasSA-2181). 

 Em 01.03.2018, o Presidente da APHP envia à ADSE a proposta alternativa à regra sugerida 

pela ADSE (cf. APHP-0904 e APHP-0793). 

 O Grupo de Trabalho da APHP continuou a discussão sobre os preços para lentes 

intraoculares (cf. LusiadasSA-1752, LusiadasSA-1620, LusiadasSA-1626, LusiadasSA-1595 e 
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LusiadasSA-2073) e posteriormente submete ao Presidente da APHP o resultado da reunião 

do Grupo de Trabalho da APHP relativamente ao tema das lentes (cf. JMS-2436), para ser 

enviado à ADSE, e que obtém o acordo do Presidente da APHP (cf. JMS-2482). 

 Em 08.03.2018, realizou-se uma Assembleia Geral Extraordinária da APHP onde se discutiu 

a nova tabela de regras e preços da ADSE (cf. APHP-0596, APHP-0386 e fls. 21). 

 Na sua newsletter, a APHP escreve sobre esta assembleia geral que os seus associados se 

revelaram unânimes na tomada de posição conjunta e que, em total espírito de coesão, 

manifestaram completo alinhamento em torno do seu representante, a APHP (cf. fls. 21): 

“Com o único intuito de fazer uma avaliação conjunta da Tabela de Preços e Regras 2018 da ADSE 

e respetivo processo, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) reuniu no 

passado dia 8, em Assembleia Geral extraordinária, os seus associados, que se revelaram 

unânimes numa tomada de posição conjunta.  

Em total espírito de coesão, manifestaram completo alinhamento em torno do seu representante, 

a APHP.  

Concordaram também em não abdicar de (…) garantia de condições para continuarem a prestar 

os melhores cuidados de saúde; (…) garantia de equidade negocial (…) na relação entre as partes.  

Compreendendo as preocupações da ADSE, acordaram atribuir total primazia à sustentabilidade, 

razão pela qual defendem que a ADSE adote, tão breve quanto possível, tabelas completas e 

atualizadas (…) 

A APHP (…) agendou nova Assembleia Geral para o dia 5 de abril, durante a qual o tema da ADSE 

voltará a ser abordado”. 

 A APHP agendou nova Assembleia Geral para o dia 5 de abril, para abordar o tema da ADSE 

(cf. fls. 21). 

 Em 01.03.2018, a ADSE envia à APHP as alterações efetuadas à tabela de preços e regras da 

rede ADSE, que entrará em vigor a 01.04.2018 (cf. APHP-0992). 

 Na sequência deste email, o Grupo de Trabalho da APHP inicia as discussões relativamente 

à nova tabela de preços e regras da rede ADSE, dividindo a análise da mesma pelos 
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diferentes grupos hospitalares, com o objetivo de apresentarem comentários à ADSE (cf. 

APHP-0170, JMS-1323, JMS-1324, JMS-1146, LuzSaude-1367, LuzSaude-1278, LuzSaude-0904 

e HPA-0253).  

 Em 02.03.2018, o Presidente da APHP solicita a todos os associados que remetam 

comentários acerca das tabelas apresentadas pela ADSE, informando, posteriormente, os 

membros da Direção da APHP acerca dos comentários recebidos (cf. APHP-0054). 

 O Grupo de Trabalho da APHP e a Direção da APHP trocam diversos emails (cf. LuzSaude-

1584, JMS-1094, LuzSaude-2075, LuzSaude-1703, JMS-1150, LusiadasSA-0756, LusiadasSA-

2060, LusiadasSA-2103, JMS-2463, LusiadasSA-2323, LusiadasSA-2065, LusiadasSA-2324, 

LusiadasSA-2069, LusiadasSA-1709, APHP-0368, JMS-1545, JMS-2510, JMS-2603, JMS-2660, 

APHP-0831, JMS-1301, LuzSaude-2049, JMS-1302, JMS-1537, JMS-2502, JMS-1481, JMS-1480, 

JMS-0285, LuzSaude-1884, LuzSaude-1885, LusiadasSA-1872, JMS-1484 e LuzSaude-1401) e 

realizam reuniões (cf. LuzSaude-2340 e LuzSaude-2341) para se coordenaram relativamente 

à análise da tabela de preços e regras enviada pela ADSE. 

 Em 02.03.2018, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) informa os membros da Direção sobre 

as declarações que fez na comunicação social (cf. APHP-0380). 

 Em 05.03.2018, realizou-se uma reunião do Presidente da APHP com o Presidente da ADSE 

(cf. APHP-1345). 

 Em 07.03.2018, o Presidente da APHP envia, por email, aos restantes membros da Direção 

da APHP a apresentação que preparou para a AG Extraordinária da APHP, contendo 

nomeadamente, (i) princípios negociais da APHP com a ADSE, (ii) tomadas de posição da 

APHP face a propostas da ADSE e (iii) apresentação de contrapropostas APHP relativamente 

às Lentes Intraoculares (cf. JMS-0594). 

 Em 15.03.2018, realizou-se uma reunião da Direção da APHP onde foram discutidas as 

regularizações, entre outros assuntos (cf. JMS-0988). 

 Na mesma data, o Presidente da APHP propõe uma data para a reunião entre as Direções 

da ADSE e da APHP, para “definição final das regras a aplicar a partir de 1 de Abril”, e sugere a 

realização de “um encontro entre o Grupo de Trabalho ADSE/APHP” (cf. APHP-0949). 
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 A Direção da APHP troca vários emails onde se articula sobre a legalidade das “regularizações” 

e as ações judiciais interpostas pela APHP (cf. JMS-0606, GTS-0114 e HPA-0224). 

 Em 19.03.2018, realizou-se uma reunião da Direção da APHP com a ADSE, onde foram 

discutidos os seguintes temas: consultas, tabela de medicina, medicamentos, análises, 

preços globais, próteses, entre outros (cf. HPA-0068, JMS-1602 e APHP-1671). 

 No seguimento da reunião com a APHP, a ADSE apresenta uma errata à nova tabela de 

preços e regras da rede ADSE (cf. HPA-0158 e HPA-0094), na sequência da qual são trocados 

vários emails entre os membros do Grupo de Trabalho da APHP e da Direção da APHP com 

o objetivo de acordarem uma posição comum (cf. HPA-0094, HPA-0093, HPA-0091, 

LusiadasSA-1641 e LuzSaude-2074). 

 Em 27.03.2018, o Presidente da APHP envia, por email, ao Presidente da ADSE um conjunto 

de comentários dos associados APHP sobre a nova tabela ADSE e respetiva errata (cf. APHP-

0589), dando conhecimento desse email à Direção da APHP no dia seguinte (cf. LuzSaude-

0665) e sublinhando a importância de “falar entre todos”. 

 O Presidente da ADSE responde às questões apresentadas pela ADSE em 28.03.2018 e, em 

resposta, o Presidente da APHP solicita uma reunião com a ADSE (cf. APHP-1253, LuzSaude-

0907 e LuzSaude-0908). 

 No mesmo dia, o Presidente da APHP propõe o agendamento de uma reunião de Direção 

da APHP para 03.04.2018, com vista à discussão de temas relacionados com a ADSE (cf. 

LuzSaude-0817 e HPA-0090). 

 Em 04.04.2018, o Presidente da APHP submete uma apresentação aos restantes membros 

da Direção da APHP sobre o “Ponto de situação do processo de revisão de tabela e preços da 

ADSE” para ser discutida na Assembleia Geral APHP que viria a ocorrer em 05.04.2018 (cf. 

HPA-0028 e JMS-2846). 

 Na sequência da Assembleia Geral realizada a 05.04.2018, o Presidente da APHP solicita a 

opinião sobre o comunicado a emitir pela APHP aos restantes membros da Direção da APHP 

e sugere a marcação de uma “conference call” antes da reunião com a ADSE e a realização de 
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uma nova “reunião de presidentes” (cf. HPA-0029 e JMS-0449). [Colaborador 5] (Trofa SGPS) 

concorda (cf. LuzSaude-0878). 

 Os membros do Grupo de Trabalho da APHP e da Direção da APHP articulam-se 

relativamente aos valores de lentes intraoculares e à regra relativa à utilização de lentes 

intraoculares que não integrem as “famílias” de lentes definidas pela ADSE (cf. LuzSaude-

0875, JMS-2435, LuzSaude-0748 e JMS-1584). 

 Em 10.04.2018, a Luz e a CUF trocam emails relativamente à análise da ADSE que discutiram 

anteriormente (cf. LuzSaude-2470). 

 Em 12.04.2018, realizou-se uma reunião da Direção da APHP com a ADSE, a qual foi 

antecedida de um almoço com os membros da Direção da APHP (cf. APHP-1234 e 

LusiadasSA-2134). 

 Na sequência da proposta de redação do Decreto-Lei de Execução Orçamental, a que o 

Presidente da APHP teve acesso, [Colaborador 17] (CUF) alerta para a possibilidade de a nova 

tabela de preços e regras da rede ADSE contagiar as negociações com as seguradoras (cf. 

LuzSaude-0109, HPA-0037 e JMS-0491). 

 A CUF e a Luz defendem internamente uma reação pública por parte da APHP (cf. JMS-0470 

e LuzSaude-0098), cujo conteúdo é acordado entre as visadas (cf. LuzSaude-0098, LuzSaude-

0684, LuzSaude-0949, LuzSaude-0954, fls. 22 a 23 verso, LuzSaude-1434, LuzSaude-1431, 

JMS-0410, JMS-0463, LuzSaude-1365 e LuzSaude-1366), bem como a data da sua publicação 

pelos diversos grupos (cf. LuzSaude-0052). 

 Nas trocas de email internas da Luz é proposto ameaçar com a suspensão dos serviços de 

urgência em regime convencionado (cf. LuzSaude-2694). 

 A Luz reconhece a importância da concertação dos maiores prestadores privados de saúde, 

afirmando que é necessário garantir, através do Grupo de Trabalho APHP, que todos os 

grandes associados da APHP fazem o mesmo, e mostra preocupação com a possibilidade de 

a concertação transparecer nas reações e comunicados da APHP (cf. LuzSaude-2669 e 

LuzSaude-2645).  
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 A Lusíadas também sublinhou a relevância de se manter alinhada com os seus concorrentes 

(cf. LusiadasSGPS-0489). 

 Os membros do Grupo de Trabalho da APHP trocam alguns emails com questões/dúvidas 

sobre a aplicação da nova tabela e regras da ADSE (cf. HPA-0155). 

 Os membros da Direção da APHP coordenam-se relativamente à criação de uma “Rede 

Preferencial” por parte da ADSE (cf. LuzSaude-1119). 

 Em 03.05.2018, realizou-se uma reunião da Direção da APHP onde foram discutidas, entre 

outros assuntos, a tabela de preços e regras da rede ADSE, o Decreto de Lei de Execução 

Orçamental e a “rede de parceiros” (cf. HPA-0143). 

 Em 07.05.2018, o Presidente da APHP apresenta aos restantes membros da Direção da APHP 

uma proposta de “Protocolo para a sustentabilidade” a celebrar entre a APHP e a ADSE com o 

objetivo de “estabilizar a relação num ponto de equilíbrio razoável” (cf. APHP-0093). 

 Os membros da Direção da APHP discutem o referido “Protocolo para a sustentabilidade” (cf. 

APHP-0093, APHP-1718 e LuzSaude-2638). 

 No contexto da discussão dos temas operacionais que surgiram na sequência da entrada 

em vigor da nova tabela de preços e regras da rede ADSE, as visadas discutem qual a melhor 

forma de reagirem e qual o rumo a tomar (cf. APHP-1708, JMS-1212, APHP-0064 e 

LusiadasSA-0808). 

 Na sequência da publicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental (cf. LuzSaude-2437), a 

CUF mostra grande preocupação com o perigo de contágio dos preços e regras da ADSE para 

as seguradoras privadas (cf. JMS-0985). 

 Em 24.05.2018, realizou-se uma reunião da Direção da APHP onde foi realizado um ponto 

de situação sobre as várias questões relacionadas com a ADSE (cf. LuzSaude-1199). 

 No mesmo dia, o Presidente da APHP informa os restantes membros da Direção da APHP 

sobre a forma como decorreu a reunião que teve com o Ministro da Saúde (cf. APHP-0122). 
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 No contexto da alteração unilateral, por parte da ADSE, de uma regra que se encontrava 

acordada, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) afirma que se deve “decidir entre todos qual a reação 

a isto” (cf. APHP-1527). 

 O Presidente da APHP reage enviando um email ao Presidente da ADSE (cf. APHP-1117), que 

propõe o agendamento de uma reunião entre a ADSE e a APHP (cf. APHP-1117). 

 Neste contexto, são trocados alguns emails entre as visadas que revelam o receio da 

implementação do Decreto-Lei de Execução Orçamental, dando-se início ao processo de 

regularizações (cf. APHP-0297 e LuzSaude-1085). 

 Em 29.05.2018, os membros da Direção da APHP trocam vários emails que refletem a 

preocupação de que as negociações com a ADSE contagiem as negociações com outras 

entidades (cf. JMS-1152). 

 Em 30.05.2018, o Presidente da APHP convoca os membros da Direção da APHP para uma 

reunião para discutir, entre outros assuntos, as conclusões preliminares do estudo sobre a 

ADSE da Deloitte e o projeto cartão (cf. LuzSaude-1175). 

 Em 01.06.2018, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia a [Colaborador 62] (Presidente 

da ADSE) um email onde lista um conjunto de temas para os quais considera essencial 

alcançar um acordo (cf. APHP-0828). 

 Em 05.07.2018, realizou-se uma reunião da Direção da APHP onde foi feito, nomeadamente, 

um ponto de situação sobre as várias questões relacionadas com a ADSE (cf. LuzSaude-

0818). 

 Em 12.07.2018, o Presidente da APHP dá conhecimento aos restantes membros da Direção 

da APHP da carta, relativa ao processo negocial com a ADSE, que enviou ao Ministério da 

Saúde e ao Ministério das Finanças (cf. GTS-0003). 

 Na sequência da comunicação das datas de aplicação de algumas novas regras, por parte 

da ADSE, a Lusíadas e a Luz reagem, defendendo a adoção de uma posição dura (cf. APHP-

0373 e LuzSaude-1430). 

 Em 24.07.2018, é marcada uma reunião entre a Luz e a CUF (cf. LuzSaude-1249). 
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 Em 25.07.2018, o Presidente da APHP apresenta aos restantes membros da Direção da APHP 

um draft de comunicado e a CUF sugere que se endureça o tom (cf. LuzSaude-0790 e 

LuzSaude-1098). 

 Na mesma data, o Presidente da APHP informa os restantes membros da Direção da APHP 

do texto final do comunicado e pede a validação para o último parágrafo, onde ameaça com 

a redução da rede convencionada (cf. HPA-0031 e LuzSaude-0678). 

 Em 26.07.2018, o Presidente da APHP apresenta a versão final da súmula que seguiu para 

os jornais, após a publicação do comunicado pela APHP (cf. JMS-1169 e fls. 24 a 24 verso). 

 Em 31.07.2018, “os presidentes dos 5 maiores grupos de saúde em Portugal” reúnem-se “para 

discutir o ponto de situação com a ADSE”, reunião esta promovida pelo Presidente da APHP 

(cf. LuzSaude-0809). 

 Em 02.08.2018, realizou-se uma reunião da Direção da APHP onde foi feito, nomeadamente, 

um ponto de situação sobre as várias questões relacionadas com a ADSE (cf. JMS-0742). 

 Em 10.08.2018, realizou-se uma reunião do Grupo de Trabalho da APHP (cf. LuzSaude-1907). 

 Em 03.09.2018, o Presidente da APHP comenta com os restantes membros da Direção da 

APHP a divulgação no sítio da internet da ADSE de uma versão 4 da tabela de preços e regras 

da rede ADSE, na qual é exigido o envio de cópias das faturas de aquisição de próteses, e 

defende uma reação dura (cf. APHP-0016). 

 Na sequência desta regra, a Trofa questiona os concorrentes sobre a forma como estão a 

atuar e a CUF esclarece que a SAD GNR não partilha esta regra (cf. APHP-1130 e JMS-0912). 

 Num email interno da Lusíadas, é referido que na Assembleia Geral da APHP marcada para 

12.09.2018 vai “ser proposta uma saída parcial de todos os operadores dos atos acordados, mas 

não revertidos nas tabelas e do pagamento de próteses” e que a “JMSaúde tem tido uma postura 

muito agressiva, sendo de momento, o maior defensor duma ruptura total com a ADSE” (cf. 

LusiadasSGPS-0498). 

 Em 10.09.2018, os membros da Direção da APHP trocam vários emails sobre o potencial 

impacto das negociações com a ADSE nos outros subsistemas de saúde públicos (cf. 

LuzSaude-1016). 
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 No mesmo dia, o Presidente da APHP apresenta aos membros da Direção da APHP um draft 

do comunicado a aprovar na Assembleia Geral (cf. LuzSaude-1000 e LuzSaude-1248), que 

sofre alterações em função dos comentários recebidos (cf. LuzSaude-0661, LuzSaude-0679 

e APHP-0663). 

 Antes da Assembleia Geral, realizou-se um almoço da Direção da APHP para “limar algumas 

arestas” (cf. LuzSaude-0106). 

 Na sequência da realização da Assembleia Geral de 12.09.2018, a APHP emite o comunicado 

que havia sido preparado (cf. fls. 25 a 25 verso). 

 A Assembleia Geral de 12.09.2018 foi suspensa para ser retomada no dia 26.09.2019, “de 

modo a dar nota ao setor dos resultados obtidos na negociação” (cf. GTS-0187). 

 O Presidente da APHP apresenta aos restantes membros da Direção da APHP algumas notas 

para reflexão e preparação da reunião da APHP com o Ministro da Saúde, marcada para o 

dia 24.09.2018 (cf. LuzSaude-0810). 

 Em 25.09.2018, o Presidente da APHP convoca os restantes membros da Direção da APHP 

para uma reunião para informar sobre a reunião com o Ministro da Saúde, definir próximos 

passos e discutir a constitucionalidade do Decreto-Lei de Execução Orçamental, entre outros 

assuntos (cf. LuzSaude-0682). 

 Ainda em 25.09.2018, o Presidente da APHP coloca à consideração dos restantes membros 

da Direção uma proposta de apresentação para a Assembleia Geral Extraordinária de 

26.09.2018 (cf. continuação da Assembleia Geral de 12.09.2018). 

 O Comunicado da Assembleia Geral Extraordinária de 26.09.2018 refere que foi aprovada a 

atribuição de um mandato à Direção da APHP para, em nome dos seus associados, negociar 

com a ADSE as normas do regime convencionado da ADSE (cf. LuzSaude-0682). 

 Em 04.10.2018, realizou-se uma reunião da Direção da APHP onde foi preparada a reunião 

com a ADSE e feito um ponto de situação das novas regras da ADSE (cf. HPA-0067) 

 Em 09.10.2018, realizou-se uma reunião da Direção da APHP com a ADSE, na qual o 

Presidente da APHP deixou claro “que cortes da ordem dos 10% estão fora de hipótese” e 
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tentou obter o “[c]ompromisso da ADSE sobre novos prazos para entrada em vigor das normas” 

(cf. APHP-0103).  

 Na reunião de 10.10.2018 da Direção da APHP foram discutidos diversos assuntos 

relacionados com a reunião com a ADSE e as negociações com esta entidade (cf. JMS-0955). 

 Em 13.10.2018, o Presidente da APHP envia, por email, aos restantes membros da Direção 

da APHP um draft de uma proposta de trabalho a enviar à ADSE intitulado “A via para a 

sustentabilidade”, contendo os termos para um acordo global (cf. HPA-0038). 

 Este documento foi discutido entre as visadas com o objetivo de obter um documento 

consensual entre todos (cf. LuzSaude-0643, LuzSaude-0998 e JMS-0419). 

 Em 16.10.2018, o Presidente da APHP envia à ADSE o documento de proposta de trabalho 

(cf. APHP-0955). 

 Em 19.10.2018, realizou-se uma reunião da Direção da APHP com o IASFA sobre as 

alterações às regras e preços do regime convencionado da ADSE e o impacto das mesmas 

no IASFA (cf. APHP-1578). 

 Na sequência dos contactos efetuados pela ADSE aos grupos hospitalares visados e da 

publicação de novas regras por parte da ADSE, em 22.10.2018, o Presidente da APHP sugere 

a marcação de uma reunião da Direção da APHP para abordar a possível aplicação do 

Decreto-Lei de Execução Orçamental (que levaria à aplicação das regularizações) e a posição 

a adotar face às novas regras (cf. LuzSaude-0644). 

 Em 24.10.2018, o Presidente da APHP envia, por email, aos restantes membros da Direção 

da APHP um resumo da reunião realizada a 24.10.2018 com o Secretário de Estado Adjunto 

e da Saúde, a APHP, a CUF, a Luz, a Lusíadas e a Trofa, onde refere, nomeadamente, a 

necessidade de rever o mandato da APHP recebido na última Assembleia Geral e “convocar 

reunião de Presidentes” (cf. JMS-0591). 

 Em 25.10.2018, realizou-se uma reunião da Direção da APHP onde foram discutidas 

questões relacionadas com a ADSE, entre outras (cf. LuzSaude-0819). 

 Em 14.11.2018, o Presidente da APHP apresenta aos restantes membros da Direção da APHP 

as apresentações preparadas para a Assembleia Geral da APHP de 15.11.2018 (cf. JMS-0408). 



Versão Não Confidencial 

  
 

199 

 

 Em 15.11.2018, realizou-se uma reunião do Grupo de Trabalho da APHP seguida da 

Assembleia Geral (cf. APHP-0629). 

 No resumo da reunião do Grupo de Trabalho da APHP de [Colaborador 58] (Luz) é referido 

que, de acordo com o combinado “ao alto nível”, todos estavam na “disposição de sair” caso 

“a ADSE aplica-se todas as coisas que estavam em cima da mesa” (cf. LuzSaude-2195). 

 Em 22.11.2018, realizou-se uma reunião da Direção da APHP onde foi feito um ponto de 

situação sobre as questões relacionadas com a ADSE (cf. HPA-0063). 

 Num email de [Colaborador 3] (Presidente da APHP) para [Colaborador 68] (Presidente da 

ADSE), o Presidente da APHP afirma que o relacionamento entre a ADSE e os prestadores 

privados voltou a ser um tema da Assembleia Geral da APHP de 15.11.2018 (cf. APHP-0775). 

 Em 10.12.2018, realizou-se uma reunião da Direção da APHP onde foram discutidas 

questões relacionadas com as negociações com a ADSE (cf. HPA-0146).  

 Em 12.12.2018, o Presidente da APHP convoca os membros da Direção da APHP para uma 

reunião extraordinário da Direção da APHP para o próprio dia cujo tema foi a ADSE (cf. JMS-

1065). 

 Ainda em 12.12.2018, [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) informou [Colaborador 

47] (Lusíadas SGPS), [Colaborador 46] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) e [Colaborador 45] 

(Lusíadas) que a CUF, Luz e Trofa iriam comunicar a suspensão das convenções com a ADSE 

e que foi decidido marcar uma reunião de Presidentes e uma Assembleia Geral da APHP 

para preparar a comunicação da referida suspensão de serviços (cf. LusiadasSA-2253 e 

LusiadasSGPS-0493). 

 [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) acrescentou que se trata de uma posição 

consensual e que assumiu uma posição de “silêncio alinhado” (cf. LusiadasSA-2253 e 

LusiadasSGPS-0493). 

 Em 14.12.2018, considerando o facto de a providência cautelar e o respetivo recurso 

interpostos pela APHP terem sido recusados pelo Tribunal, a ADSE desencadeou os 

procedimentos tendentes às referidas regularizações, tendo notificado os prestadores de 
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cuidados de saúde das regularizações dos atos praticados nos anos 2015 e 2016 (cf. fls. 1516-

A a 1516-B). 

 Em 26.12.2018, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia aos restantes membros da 

Direção da APHP um email (cf. HPA-0035), onde refere a consulta de um jurista da 

concorrência (cf. HPA-0035), tendo este dado aconselhamento, nomeadamente, 

relativamente ao texto do comunicado que consta em anexo ao email. 

 A partir do momento em que se verifica a referência em emails sobre a assessoria jurídica, 

em particular no âmbito do direito da concorrência, regista-se uma alteração no discurso da 

APHP, nomeadamente nos comunicados, para que o envolvimento da APHP nas 

negociações não transpareça.  

 Passa também a constar, nas comunicações da APHP, um disclaimer que pretende garantir 

o não envolvimento da APHP nas decisões individuais de cada operador (cf. HPA-0035). 

 O Presidente da APHP e os restantes membros da Direção da APHP discutem e acordam o 

conteúdo do comunicado a publicar após a Assembleia Geral de 27.12.2018 (cf. HPA-0032 e 

LuzSaude-1363). 

 Na Assembleia Geral de 27.12.2018 foi discutida a regra das regularizações da ADSE, 

nomeadamente, o processo relativo às faturas referentes aos anos de 2015 e 2016 e a 

tomada de posição conjunta por parte dos hospitais privados (cf. fls. 28 e 28 verso). 

 Ainda em 27.12.2018, o Presidente da APHP envia, por email, aos restantes membros da 

Direção da APHP a versão do comunicado publicado em resultado da Assembleia Geral (cf. 

LuzSaude-1225). 

 No dia seguinte, o Jornal de Negócios publica a notícia que “alguns hospitais privados estão 

dispostos a avançar para a anulação das convenções com a ADSE (…), caso não haja um 

entendimento” (cf. fls. 40).  

 Em 28.12.2018, o Presidente da APHP apresenta aos restantes membros da Direção da APHP 

os próximos passos a adotar na sequência da AG de 27.12.2018 e propõe a realização de 

uma reunião de Direção no dia 03.01.2019, com a participação dos “diversos juristas” (cf. JMS-

1035). 
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27.1.2.6 2019 

 Em 02.01.2019, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) convoca os restantes membros da 

Direção da APHP para uma reunião para, nomeadamente, fazer um “ponto de situação pós 

AG”, discutir as “[r]regras de funcionamento de grupos de trabalhos”, discutir “[q]uestões 

jurídicas do processo” e os próximos passos (cf. JMS-1062).  

 Em 10.01.2019, realizou-se uma reunião da Direção da APHP com o Ministro Adjunto e da 

Economia (cf. LusiadasSGPS-0481), na qual “o Presidente da APHP deixou claro que vários 

operadores entendem que com a atual interpretação não há condições para se manterem no 

regime convencionado (cf. HPA-0065). 

 Em 17.01.2019, realizou-se uma reunião da Direção da APHP onde foram discutidas 

questões relacionadas com as negociações com a ADSE (cf. HPA-0062). 

 Em 25.01.2019, no anexo intitulado “Script reunião ADSE” de um email interno da Luz relativo 

ao agendamento de uma reunião com a ADSE sobre o “Regime Convencionado”, é referido 

que “a partir de uma data a definir durante a primeira quinzena de Abril iremos deixar de prestar 

cuidado de saúde em regime convencionado” e que “empurrados pelas alterações decididas pela 

ADSE que também se aplicam aos restantes subsistemas públicos, vamos falar com o ISAFA, SAD-

PSP e SAD-GNR a comunicar a não aceitação de prestação de cuidados de saúde em regime 

convencionado aos seus beneficiários a partir de uma data a definir dentro da primeira quinzena 

de Abril” (cf. LuzSaude-2186). 

 No mesmo dia, é referido, num email interno da CUF, que a CUF comunicou ao IASFA numa 

reunião que irão suspender a convenção em abril até que seja possível retomar a atividade 

(cf. JMS-2628). 

 Em 30.01.2019, o Presidente da APHP apresenta aos restantes membros da Direção da APHP 

o draft do “Position Paper APHP” que descreve o posicionamento da APHP face ao desenrolar 

das negociações com a ADSE (cf. LuzSaude-0785). 

 Em 31.01.2019, realizou-se mais uma reunião da Direção da APHP onde foram discutidas 

questões relacionadas com as negociações com a ADSE (cf. LusiadasSA-2252). 



Versão Não Confidencial 

  
 

202 

 

 Em 05.02.2019, foi anunciada a decisão da CUF de suspender a convenção com o IASFA, com 

efeitos a 01.04.2019 (cf. fls. 360). 

 Em 06.02.2019, o HPA confirmou ao Jornal Expresso que comunicou à ADSE a sua intenção 

de efetivar a denúncia do acordo de convenção com este subsistema de saúde, nos prazos 

e termos previstos no mesmo (cf. fls. 41). 

 O “calendário operacional de saída da convenção” da Lusíadas, enviado em 06.02.2019 por 

[Colaborador 45] (Lusíadas) a [Colaborador 69] (Lusíadas) e [Colaborador 47] (Lusíadas 

SGPS) refere 24.03.2019 como data para “Denuncia dos Contratos das Entidades Publicas e as 

nossas Unidades” (cf. LusiadasSGPS-0353). 

 Na mesma data, o Presidente da APHP sugere aos restantes membros da Direção da APHP 

que a APHP solicite uma audição parlamentar ou uma reunião com os diferentes grupos 

parlamentares para expor a posição dos grupos hospitalares privados (cf. LusiadasSGPS-

0312). 

 Em 11.02.2019, o Presidente da APHP envia, por email, aos restantes membros da Direção 

um resumo dos argumentos da associação contra a regra das regularizações (cf. LuzSaude-

0669) e a Trofa responde enviando alguns pontos adicionais para reflexão (cf. LuzSaude-

0912). 

 Em 11.02.2019, várias Unidades CUF informaram a ADSE de que iriam suspender, com 

efeitos a partir de 12.04 2019, a prestação de serviços convencionados aos beneficiários e 

que esta suspensão poderia evoluir para a denúncia definitiva da convenção a 01.03.2019 

(cf. Comunicação das Unidades CUF referidas, dirigida à ADSE e datada de 11.02.2019, cf. fls. 

61 a 66). 

 Em 12.02.2019, a Luz comunicou formalmente à ADSE a suspensão da convenção com a 

ADSE por parte do Grupo Luz Saúde, com efeitos a 15.04.2019 (cf. LuzSaude-0640). 

 No mesmo dia, o Presidente da APHP convoca os restantes membros da Direção da APHP 

para uma reunião de Direção no dia 14.02.2019, cuja ordem de trabalhos contém o tema 

das negociações com a ADSE (cf. LuzSaude-0821). 
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 Em 13.02.2019, o Grupo Lusíadas comunica formalmente a [Colaborador 68] (Presidente da 

ADSE) a suspensão da convenção com a ADSE por parte do Grupo Lusíadas (cf. 

LusiadasSGPS-0357). 

 Ainda em 13.02.2019, o Grupo Luz Saúde anunciou a decisão de suspender a convenção com 

o IASFA, com efeitos a 15.04.2019 (cf. fls. 355 a 357). 

 Em 14.02.2019, o Presidente da APHP apresenta aos restantes membros da Direção da APHP 

um primeiro esboço de comunicado APHP intitulado “Base de entendimento entre os hospitais 

privados e a ADSE”, no qual a APHP se disponibiliza para o diálogo e explicita os princípios 

que um possível entendimento terá que respeitar (cf. LusiadasSGPS-0384). 

 No dia seguinte, o Presidente da APHP envia, por email, aos restantes membros da Direção 

da APHP o documento “Bases de entendimento entre os hospitais privados e a ADSE” e o 

“Comunicado Wisdom” (versão “mais firme” do documento anterior), que resulta dos 

“contributos de todos e com a análise do nosso advogado da concorrência” (cf. LuzSaude-0687). 

 Ainda em 15.02.2019, o Presidente da APHP envia, por email, aos restantes membros da 

Direção da APHP sugestões sobre os próximos passos a adotar nas negociações com a ADSE 

(cf. LusiadasSGPS-0326). 

 A Lusíadas e a Trofa comentam as sugestões enviadas pelo Presidente da APHP (cf. 

LusiadasSGPS-0326 e GTS-0112). 

 Ainda em 15.02.2019, o Presidente da APHP dá conhecimento à ADSE da carta enviada pela 

APHP ao Ministro das Finanças e ao Ministro da Saúde e reenvia o documento com os 

princípios negociais de revisão da convenção com a ADSE (cf. JMS-0585). 

 Em 18.02.2019, o Jornal de Notícias veicula que o Grupo HPA confirmou que comunicou à 

ADSE a intenção de efetivar a denúncia do acordo de convenção, nos termos e prazos 

previstos no mesmo (cf. fls. 1514-A a 1515). 

 Em 20.02.2019, a ADSE responde à comunicação formal da Luz da suspensão da convenção 

com a ADSE e propõe o agendamento de uma reunião para dia 21.02.2019 (cf. LuzSaude-

0181). 
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 Em 22.02.2019, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) comunica à ADSE o cenário potencial de poder 

vir a suspender a convenção com a ADSE caso a situação negocial não evolua (cf. GTS-0192). 

 Em 23.02.2019, o Presidente da APHP envia, por email, aos membros da Direção da APHP da 

Luz, da CUF e da Lusíadas um excerto do memorando de entendimento que a ADSE irá 

apresentar à Luz e à CUF e pede sugestões de alteração (cf. LusiadasSA-2260). 

 Em 25.02.2019, o Presidente da APHP solicita a opinião dos membros da Direção da APHP 

da Luz e da CUF relativamente ao memorando de entendimento da ADSE com a Luz e a CUF, 

que estabelece as linhas gerais para uma colaboração futura entre as partes (cf. APHP-0806). 

 Em 26.02.2019 e 27.02.2019, o Conselho Diretivo da ADSE convoca a CUF e Luz para reuniões 

com o objetivo de negociar o referido memorando de entendimento (cf. JMS-0416 e 

LuzSaude-0158). 

 Em 28.02.2019, realizou-se uma reunião da Direção da APHP onde foram discutidas 

questões relacionadas com as negociações com a ADSE (cf. LusiadasSA-2280). 

 Ainda em 28.02.2019, a Lusíadas notificou a ADSE de que se encontra a preparar a denúncia 

das convenções celebradas entre as suas unidades de saúde e a ADSE (cf. Comunicação do 

Grupo Lusíadas, dirigida à ADSE e datada de 28.02.2019, cf. fls. 56 a 57). 

 Em 08.03.2019, o Presidente da APHP envia, por email, aos membros da Direção da APHP da 

Luz e da CUF uma nova proposta de redação do memorando de entendimento a celebrar 

com a ADSE para posteriormente ser enviado pela APHP à ADSE (cf. APHP-0796). 

 Em 13.03.2019, a ADSE comunica à Luz e à Lusíadas a sua proposta de Memorando de 

Entendimento (cf. LuzSaude-2200 e LusiadasSGPS-0262). 

 A Lusíadas aceita um acordo provisório baseado na proposta da ADSE, apesar de 

considerarem que o Memorando de Entendimento apresentado não responde aos 

requisitos anteriormente expostos pela Lusíadas (cf. LusiadasSGPS-0364). 

 Em 14.03.2019, realizou-se uma reunião da Direção da APHP onde foram discutidas 

questões relacionadas com a ADSE e a preparação da Assembleia Geral de 27.03.2019 (cf. 

LusiadasSGPS-0268). 
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 Em 15.03.2019, dia seguinte ao levantamento da suspensão da convenção com a ADSE por 

parte da CUF, a Luz também recua na suspensão dessa mesma convenção (cf. LuzSaude-

1445). 

 Em 22.03.2019, [Colaborador 56] (Luz) registou no seu calendário, no dia 25.03.2019, 

“Combinar reunião Luis Borges [Lusíadas]” (cf. LuzSaude-2175). 

 Em 26.03.2019, o Presidente da APHP informa os restantes membros da Direção da APHP 

que teve uma conversa com o Presidente do IASFA onde este explicou as medidas que estão 

a adotar para pagar as dívidas em atraso e solicitou mais um mês para apresentar uma 

proposta de regularização, sem que sejam adotadas medidas que limitem o acesso aos 

beneficiários do IASFA (cf. LuzSaude-2196). 

 Em 28.03.2019, o Presidente da APHP dá nota aos restantes membros da Direção da APHP 

dos termos em que prosseguirá a regularização das dívidas da ADM, reenviando-lhes a 

informação e o calendário remetidos pelo IASFA (cf. JMS-0880). 

 Em 29.03.2019, o Conselho Diretivo da ADSE envia, por email, à Lusíadas uma versão revista 

do Memorando de Entendimento a celebrar entre estas duas entidades (cf. LusiadasSGPS-

0256). 

 Em 02.04.2019, a CUF envia à APHP a circular interna da CUF dando nota de que vai levantar, 

com efeitos imediatos, a suspensão da execução da convenção com o IASFA (cf. JMS-0933) 

e, no mesmo dia, levanta a referida suspensão (cf. fls. 359). 

 Em 12.04.2019, a Luz também levanta a suspensão da convenção com o IASFA (cf. fls. 1516). 

27.1.3 Envolvimento das visadas 

 Como se observou na secção 27.1.2 supra, a prova constante dos presentes autos demonstra 

de forma cabal que as empresas de saúde visadas mantiveram contactos regulares, pelo 

menos entre 2014 e 2019, visando a fixação dos preços e a obstaculização da regularização 

da faturação de 2015 e 2016, recorrendo para tal à coordenação das suas posições. 

 Considera-se como meio de prova dos comportamentos concretamente descritos na secção 

27.1.2 supra, os emails trocados diretamente entre as entidades visadas, os emails trocados 
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internamente em cada empresa, as atas das reuniões de Direção da APHP e das Assembleias 

Gerais da APHP, bem como os comunicados da APHP e das empresas de saúde visadas e as 

intervenções públicas das visadas. 

 Resulta da prova constante dos autos uma prática homogénea e generalizada relativamente 

a todas as empresas de saúde visadas. No que se refere à visada APHP, resulta da prova 

constante dos autos que esta desempenhou um papel ativo como promotora e participante 

direta na realização dos contactos entre as empresas de saúde visadas e, entre estas e os 

subsistemas de saúde públicos da ADSE e do IASFA (cf. secção 27.3). 

 Sem prejuízo do referido no parágrafo anterior, resulta da prova carreada para os autos, 

que a duração da participação de cada visada na prática diverge entre elas.  

 Nessa medida, identifica-se adiante a duração da participação de cada uma das visadas por 

referência à data dos elementos de prova constantes dos autos com relevância para a 

imputação dos factos. 

 Independentemente da duração da participação de cada visada, a prova constante dos autos 

demonstra uma inequívoca continuidade temporal nos seus comportamentos, a qual 

resulta do facto de existirem múltiplos emails e ainda outros elementos resultantes da 

evidência de contactos telefónicos e presenciais que cobrem ininterruptamente todos os 

anos do período de tempo considerado relevante para os efeitos da infração. 

 Assim, estabelece-se, de seguida, o envolvimento de cada visada numa perspetiva temporal, 

tendo em consideração a factualidade descrita na presente Decisão. 

27.1.3.1 APHP 

 De acordo com os elementos analisados, a APHP iniciou a sua participação nos 

comportamentos em investigação, pelo menos, em setembro de 2014 (cf. APHP-0443), 

tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro de 2019 (cf. LuzSaude-0669 

e LuzSaude-0687), nos termos detalhados nas secções precedentes. 

 Identifica-se no ANEXO 3 os elementos que demonstram a participação da APHP nas 

condutas acima descritas. 
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27.1.3.2 Grupo Trofa 

27.1.3.2.1 Trofa SGPS 

 De acordo com os elementos analisados, a Trofa SGPS iniciou a sua participação nos 

comportamentos em investigação, pelo menos, em outubro de 2014 (cf. GTS-0004 e GTS-

0174), tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro de 2019 (cf. GTS-

0192), nos termos detalhados nas secções precedentes. 

 Ficou demonstrado que a visada Trofa SGPS não só exerce uma influência determinante na 

atividade da sua participada, tal como decorre da detenção de [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012]% do capital social da Trofa (cf. § 353), e bem assim dos elementos 

probatórios que espelham a intervenção daquela sociedade ao condicionar e/ou determinar 

a conduta da sua participada, bem como participou diretamente na infração em causa nos 

presentes autos, o que corrobora a conclusão de que se trata da mesma empresa na aceção 

do n.º 2 do artigo 3.º da Lei da Concorrência 

 Identifica-se no ANEXO 4 os elementos que demonstram a participação da Trofa SGPS nas 

condutas acima descritas. 

27.1.3.2.2 Trofa 

 De acordo com os elementos analisados, a Trofa iniciou a sua participação nos 

comportamentos em investigação, pelo menos, em outubro de 2014 (cf. GTS-0004), tendo-

se mantido ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro de 2019 (cf. GTS-0192), nos termos 

detalhados nas secções precedentes. 

 Identifica-se no ANEXO 5 os elementos que demonstram a participação da Trofa nas 

condutas acima descritas. 

27.1.3.3 HPA 

 De acordo com os elementos analisados, o HPA iniciou a sua participação nos 

comportamentos em investigação, pelo menos, em maio de 2015 (cf. LuzSaude-2254), 
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tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro de 2019 (cf. fls. 1514-A a 

1515), nos termos detalhados nas secções precedentes. 

 Identifica-se no ANEXO 6 os elementos que demonstram a participação do HPA nas condutas 

acima descritas. 

27.1.3.4 Grupo Mello 

27.1.3.4.1 JM Capital 

 De acordo com os elementos analisados, a JM Capital iniciou a sua participação nos 

comportamentos em investigação, pelo menos, em outubro de 2014 (cf. JMS-2896), tendo-

se mantido ininterruptamente, pelo menos, até janeiro de 2019 (cf. JMS-2628), nos termos 

detalhados nas secções precedentes. 

 Ficou demonstrado que a visada JM Capital não só exerce uma influência determinante na 

atividade da sua participada, tal como decorre da detenção de [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012]% do capital social da CUF (cf. § 379), e bem assim dos elementos 

probatórios que espelham a intervenção daquela sociedade ao condicionar e/ou determinar 

a conduta da sua participada, bem como participou diretamente na infração em causa nos 

presentes autos, o que corrobora a conclusão de que se trata da mesma empresa na aceção 

do n.º 2 do artigo 3.º da Lei da Concorrência. 

 Identifica-se no ANEXO 7 os elementos que demonstram a participação da JM Capital nas 

condutas acima descritas. 

27.1.3.4.2 CUF 

 De acordo com os elementos analisados, a CUF iniciou a sua participação nos 

comportamentos em investigação, pelo menos, em outubro de 2014 (cf. LusiadasSA-1291 e 

LusiadasSA-2320), tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro de 2019 

(cf. JMS-0904, JMS-0933 e fls. 359), nos termos detalhados nas secções precedentes. 

 Identifica-se no ANEXO 8 os elementos que demonstram a participação da CUF nas condutas 

acima descritas. 
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27.1.3.5 Grupo Lusíadas 

27.1.3.5.1 Lusíadas SGPS 

 De acordo com os elementos analisados, a Lusíadas SGPS iniciou a sua participação nos 

comportamentos em investigação, pelo menos, em outubro de 2014 (cf. LusiadasSA-1291 e 

LusiadasSA-1053), tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro de 2019 

(cf. LusiadasSGPS-0242 e fls. 56 e 57), nos termos detalhados nas secções precedentes. 

 Identifica-se no ANEXO 9 os elementos que demonstram a participação da Lusíadas SGPS 

nas condutas acima descritas. 

27.1.3.5.2 Lusíadas 

 De acordo com os elementos analisados, a Lusíadas iniciou a sua participação nos 

comportamentos em investigação, pelo menos, em outubro de 2014 (cf. LusiadasSA-1291 e 

LuzSaude-1473), tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro de 2019 

(cf. LusiadasSGPS-0242 e fls. 56 e 57) nos termos detalhados nas secções precedentes. 

 Ficou demonstrado que a visada Lusíadas SGPS não só exerce uma influência determinante 

na atividade da sua participada, tal como decorre da detenção de [CONFIDENCIAL – artigo 

30.º da Lei n.º 19/2012]% do capital social da Lusíadas (cf. § 397), e bem assim dos elementos 

probatórios que espelham a intervenção daquela sociedade ao condicionar e/ou determinar 

a conduta da sua participada, bem como participou diretamente na infração em causa nos 

presentes autos, o que corrobora a conclusão de que se trata da mesma empresa na aceção 

do n.º 2 do artigo 3.º da Lei da Concorrência. 

 Identifica-se no ANEXO 10 os elementos que demonstram a participação da Lusíadas nas 

condutas acima descritas. 

27.1.3.6 Luz 

 De acordo com os elementos analisados, a Luz iniciou a sua participação nos 

comportamentos em investigação, pelo menos, em outubro de 2014 (cf. LusiadasSA-1291), 
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tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro de 2019 (cf. fls. 58 e 59 verso 

e fls. 1516), nos termos detalhados nas secções precedentes. 

 Identifica-se no ANEXO 11 os elementos que demonstram a participação da Luz nas 

condutas acima descritas. 

27.2 Pronúncia das visadas  

 Na presente secção são descritas as alegações apresentadas pelas visadas em sede de 

pronúncia escrita sobre a Nota de Ilicitude (cf. fls. 4507 a 4629, 4630 a 4957 verso, 5150 a 

5232, 5233 a 5256 verso, 5257 a 5360 verso, 5361 a 5429 verso e 5430 a 5471) e, ainda neste 

contexto, as resultantes da realização das diligências complementares de prova requeridas 

pelas visadas APHP, HPA e Grupo Trofa (cf. fls. 7732 a 7800), as quais confirmaram o 

entendimento expresso pelas visadas nas respetivas pronúncias escritas. 

APHP 

 A APHP alega que a adesão ao regime convencionado da ADSE é feita no contexto de um 

clausulado-tipo previamente definido e que as tabelas de preços da ADSE têm uma natureza 

jurídica de regulamento administrativo, não tendo a APHP qualquer autonomia comercial 

nas negociações com a ADSE e o IASFA (cf. fls. 5432, 5440, 5441, 5444 verso e 5445). 

 A APHP não contesta a existência de interações entre a APHP e a ADSE, mas afirma que as 

mesmas se desenvolveram por iniciativa da ADSE e da sua Tutela e o mesmo relativamente 

ao IASFA (cf. fls. 5434, 5445 verso e 5448). 

 A APHP defende que a sua interação no Grupo de Trabalho se limitou à presença da 

Secretária-Geral da APHP que prestou funções puramente administrativas (cf. fls. 5448 

verso). 

 A APHP considera que a ameaça de denúncia das convenções foi uma reação a uma situação 

que consideram ilegal e que o comportamento das empresas visadas não condicionou a 

ADSE na cobrança dos valores correspondentes às regularizações (cf. fls. 5450 verso e 5451). 
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 Por outro lado, a APHP argumenta que a ameaça de denúncia da convenção com o IASFA 

deveu-se a atrasos nos pagamentos, pelo que as interações com o IASFA não podem ser 

colocadas no mesmo plano que as interações com a ADSE (cf. fls. 5432 verso e 5451 verso). 

 Adicionalmente, a APHP refere que a iniciativa das interações entre a APHP e o IASFA partiu 

do próprio IASFA (cf. fls. 3449 verso). 

 A APHP acrescenta que a decisão dos operadores de sair e/ou ameaçar sair das convenções 

foram tomadas individualmente (cf. fls. 5451 verso). 

Grupo Trofa 

 O Grupo Trofa alega que não resulta da NI a perceção da imputação específica, que não há 

indicação quanto aos factos a provar por cada documento, nem quais as secções relevantes 

dos documentos (cf. fls. 4678 verso a 4680). 

 O Grupo Trofa refere que a convenção e as tabelas de preços da ADSE são adotados 

unilateralmente pela ADSE, não tendo os prestadores capacidade de negociar a sua relação 

contratual com a ADSE (cf. fls. 4632). 

 O Grupo Trofa reconhece que, a partir de 2014, a ADSE e a APHP começaram a desenvolver 

alguns contatos regulares sobre determinados termos da convenção com a ADSE, 

justificando que os mesmos ocorreram na sequência do descontentamento geral dos 

prestadores com a regra das regularizações e tinham como objetivo encontrar uma solução 

para o diferendo que opunha a ADSE e a APHP (cf. fls. 4632, 4632 verso, 4647 a 4662 verso).  

 O Grupo Trofa acrescenta que os contactos estabelecidos entre a ADSE e a APHP sobre 

temas atinentes à convenção com a ADSE e à tabela de preços da ADSE, em particular sobre 

o processo de empacotamento e os preços dos ditos pacotes, se deveram à natureza 

específica da ADSE e da sua convenção. Sendo a convenção um contrato de adesão, tornar-

se-ia impossível, segundo a Trofa, que as conversações se estabelecessem entre a ADSE e 

cada um dos prestadores, na medida em que as condições previstas na Convenção são 

iguais para todos (cf. fls. 4632 verso e 4633). 

 O Grupo Trofa não contesta a existência de interações entre as visadas para atingir um 

consenso relativamente aos temas em discussão com a ADSE, nem a existência do Grupo de 
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Trabalho constituído por vários colaboradores dos prestadores de maior dimensão que 

ficou responsável pela preparação de informação e propostas a transmitir à ADSE, alegando, 

contudo, que essas interações se justificam pelo contexto legal e contratual existente entre 

os prestadores e a ADSE e pelo incentivo da ADSE e Tutela para a negociação coletiva através 

da APHP. Mais refere que a existência de consenso entre os prestadores de saúde 

relativamente às soluções discutidas entre a ADSE e a APHP era considerado fundamental 

pela ADSE (cf. fls. 4633, 4633 verso, 4651 a 4652 verso). 

 O Grupo Trofa admite também que a ADSE e a APHP foram reunindo e trocando propostas 

quanto ao valor de procedimentos cirúrgicos que permitiu fechar um número crescente de 

procedimentos, gerando significativas poupanças para a ADSE (cf. fls. 4633 verso). 

 O Grupo Trofa alega a ausência de qualquer ameaça ou suspensão efetiva da convenção 

com a ADSE e nega o seu envolvimento em qualquer concertação de posições relacionada 

com esse comportamento (cf. fls. 4633 verso, 4634, 4637 verso e 4690 verso a 4692). 

 O Grupo Trofa refere que não entende o que lhe é imputado a respeito da sua relação 

comercial com o IASFA e afirma que o principal problema relativamente ao IASFA eram os 

enormes atrasos de pagamento (cf. fls. 4634, 4637, 4637 verso e 4692 a 4693 verso). 

 A este propósito, a visada afirma que não tem conhecimento de qualquer coordenação no 

seio da APHP relativamente à relação comercial existente entre os seus associados e o IASFA 

(cf. fls. 4634). 

 No que se refere à duração da infração, segundo a Trofa SGPS e a Trofa não se entende “em 

que consistiu a alegada infração por elas praticada, em particular no que se refere a 2014, o 

suposto início da infração” (cf. fls 4703 verso).  

HPA 

 O HPA considera que é difícil extrair da NI a imputação específica à visada, que é feita uma 

imputação genérica, não existindo indicação quanto aos factos a provar por cada 

documento e quais as secções relevantes dos mesmos (cf. fls. 5384 verso, 5385, 5388, 5388 

verso, 5397 verso e 5398). 



Versão Não Confidencial 

  
 

213 

 

 Na sua pronúncia, o HPA alega também a existência de prova repetida, concluindo que o 

acervo probatório é muito limitado (cf. fls. 5385 e 5386 a 5387).  

 O HPA invoca também a diferenciação da atuação do HPA com base nos seguintes 

argumentos: (i) ausência de partilha bilateral de emails entre o HPA e as restantes empresas 

visadas (cf. fls. 5388); (ii) peso reduzido da ADSE no Grupo HPA (cf. fls. 5388 verso); (iii) o HPA 

não integrou o Grupo de Trabalho da APHP (cf. fls. 5385, 5385 verso e 5389); (iv) o HPA nunca 

teve a iniciativa ou função de preparar algum documento a emitir pela APHP (cf. fls. 5389); e 

(v) as partilhas de informação em que o HPA participaram são legítimas atentas as 

características da mesma (cf. fls. 5385, 5385 verso, 5389, 5389 a 5390).  

 Por outro lado, o HPA refere que teve sempre uma postura passiva e geralmente alheada na 

medida em que: (i) se limitava a estar em conhecimento ou ser destinatário dos emails 

trocados entre as visadas; (ii) se limitava a concordar genericamente com o proposto pelas 

restantes visadas, não intervindo com contributos; (iii) a sua participação na negociação via 

APHP era excecional; e (iv) nos contactos com as outras visadas, o HPA teve uma intervenção 

passiva que visou apenas pôr em comum ideias para encontrar uma solução ao problema 

das regularizações e para racionalizar a tabela (cf. fls. 5385, 5385 verso, 5390 verso, 5391, 

5392 e 5407). 

 No que se refere ao envolvimento da APHP, primeiro o HPA refere que o papel da APHP 

como negociador decorre de uma opção da ADSE e da respetiva Tutela (cf. fls. 5392 verso), 

para depois afirmar que a APHP apenas teve um papel de aconselhamento jurídico (cf. fls. 

5393). Esta visada justifica a atuação da APHP com o alegado carácter unilateral das 

condições fixadas pela ADSE (cf. fls. 5393). 

 O HPA alega ainda a ausência de qualquer ameaça de suspensão ou suspensão efetiva da 

convenção com a ADSE (cf. fls. 5394, 5395 verso, 5407). 

 No que se refere ao comportamento relativamente ao IASFA, o HPA refere que não entrou 

em qualquer discussão relacionada com o regime convencionado do IASFA, não existindo 

elementos que permitam a imputação à visada de comportamentos relativamente ao 

regime convencionado do IASFA (cf. fls. 5385, 5385 verso e 5396 verso). 
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 O HPA acrescenta a este respeito que, apesar de o IASFA ter dívidas com mais de um ano de 

antiguidade, manteve a atividade com IASFA inalterada, bem como um canal de 

comunicação aberto mediante o compromisso, por parte do IASFA, em não agravar a sua 

dívida (cf. fls. 5397). 

 O HPA contesta também a duração da sua participação na infração, nomeadamente (i) a 

data de início da infração, alegando que o elemento de prova utilizado para delimitar o início 

do envolvimento do HPA na coordenação tem um valor probatório reduzido, e (ii) a sua 

caracterização como ininterrupta (cf. fls. 5390 e 5390 verso). 

JM Capital 

 A JM Capital defende que não agiu de modo a influenciar a ação da CUF durante o período 

em que a alegada infração ocorreu, que não condicionou a respetiva atuação e que nunca 

interveio na prática investigada (cf. fls. 5241 e ss).  

 A JM Capital entende ainda que, apesar de a JM Capital e a CUF terem dois administradores 

em comum, não é trazida aos autos prova de que estes administradores tenham estado 

envolvidos nas condutas em causa em qualidade diversa da de titulares de órgãos de 

administração da CUF, tendo atuado apenas em nome e no interesse da CUF e não da JM 

Capital (cf. fls. 5241 e ss). 

 Em particular, alega que “a JM Capital não forma uma unidade económica com a CUF e, mesmo 

que tal sucedesse, a JM Capital nunca interferiu, em especial no que se refere à matéria dos autos, 

na prossecução pela CUF dos seus próprios interesses com total autonomia, nem o poderia fazer. 

Efetivamente, além de não existir unidade económica entre a JM Capital e a CUF, a JM Capital não 

agiu de modo a influenciar a ação da CUF durante o período em que a alegada infração ocorreu, 

não condicionou a respetiva atuação, e nunca interveio, a que título fosse,na prática investigada, 

que, aliás, respeitava a um setor no qual a JM Capital apenas tinha interesse indireto por via da 

sua participação na CUF, não estando sequer integrado no seu objeto social” (cf. fls. 5242 verso). 

 A JM Capital acrescenta que “não tem, portanto, conhecimento dos factos concretos descritos 

na NI, ignora se correspondem ou não à verdade, não é associada da APHP, não teve participação 

em quaisquer reuniões, nem em quaisquer trocas de correspondência com a APHP ou com 
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relação com os temas ADSE e IASFA que constituem o objeto da prática investigada nos autos” 

(cf. fls. 5242 verso). 

 A JM Capital alega também que o único documento relevante para efeitos de imputação da 

prática à JM Capital respeita ao ano de 2017, “sendo que a correspondência imediatamente 

anterior data de Dezembro de 2016 (JMS-0785) e a imediatamente seguinte de maio de 2017” (cf. 

fls. 5247 verso). 

 Acrescenta a JM Capital que “[o] facto de esta troca de correspondência ter lugar cerca meio 

ano depois- em conjunto com a escassez geral de elementos quanto à JM Capital e a sua dispersão 

ao longo dos anos (verificando-se outros anos, como 2016, em que existem apenas 2 e-mails)- 

coloca em questão a conclusão da AdC de que a participação da JM ocorreu “ininterruptamente” 

entre outubro de 2014 e janeiro de 2019 (§ 1568 da NI)” (cf. fls. 5247 verso). 

CUF 

  A CUF refere que as convenções com a ADSE traduzem contratos de adesão cujos termos e 

condições são definidos uniforme e unilateralmente pela ADSE para todos os hospitais 

privados aderentes (cf. fls. 5268, 5268 verso, 5270 verso, 5271 e 5271 verso). 

 A CUF reconhece que a própria e as demais empresas de saúde visadas, através da APHP, 

coordenaram efetivamente os seus comportamentos no âmbito das negociações com a 

ADSE relativamente à tabela única de preços, justificando que foram envolvidas nesse 

comportamento a incentivo da própria ADSE e do Governo (cf. fls. 5274 a 5279, 5287 verso, 

5292 verso e 5296 verso). 

 A CUF argumenta que não é trazida aos autos prova de que as visadas se tivessem 

coordenado à margem da APHP, através de contactos bilaterais, com outro propósito que 

não fosse o de contribuir para os objetivos da articulação entre a APHP e a ADSE no que toca 

à definição das condições de prestação de serviços, fixadas ou a fixar pela ADSE, ou para o 

funcionamento do Grupo de Trabalho da APHP destinado a desenvolver o trabalho técnico 

de suporte às negociações com a ADSE, nomeadamente a recolha e sistematização de 

informação muito volumosa relativa a preços e outras condições comerciais e técnicas que 
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sustentaram as contrapropostas apresentadas à ADSE (cf. fls. 5274 a 5279, 5287 verso e 

5288). 

 A CUF defende que não existe prova de que tivesse (i) trocado com as demais visadas 

informações comercialmente sensíveis de cada prestador sobre preços/custos de bens e 

serviços, bem como sobre intenções do posicionamento futuro no mercado, e (ii) 

coordenado com qualquer das visadas a respetiva reação às medidas de regularização das 

faturas determinadas pela ADSE ou à dívida acumulada pelo IASFA (cf. fls. 5279 verso e 5288). 

 A CUF alega que não tem conhecimento de que a atuação da APHP, designadamente ao nível 

da organização das respostas para a ADSE e da articulação com esta e com o Governo, 

tivesse âmbito diverso do determinado e solicitado pela ADSE (cf. fls. 5288). 

 A CUF refere ainda que não existe prova de que tivesse concertado com qualquer das demais 

visadas no sentido de forma conjunta e coordenada suspenderem e/ou ameaçarem 

denunciar as convenções com a ADSE (cf. fls. 5288 e 5288 verso). 

 No que respeita à relação da CUF com o IASFA, a CUF refere que a mesma enfrentava sérios 

problemas, atendendo ao acumular de dívida do IASFA (cf. fls. 5286). 

 Como tal, a CUF considera natural a decisão de suspender a convenção com o regime 

convencionado do IASFA, atendendo à acumulação de dívida e aos prazos de pagamento 

superiores ao acordado na convenção (cf. fls. 5286 verso). 

 A CUF alega ainda que a Autoridade é “lacunar em vários aspetos relevantes para a defesa e 

que a impossibilitam (…), a saber: (i) quanto à distinção dos vários tipos de condutas de que a 

CUF e as visadas vêm acusadas e respetiva duração (início e termo); (ii) quanto à duração da 

dissidência das visadas relativamente à nova presidência da ADSE em 2019; (iii) e quanto à 

caracterização do momento da cessação da coordenação entre a CUF, a APHP e as demais 

associadas em 2019” (cf. fls. 5304). 

Grupo Lusíadas 

 O Grupo Lusíadas defende que a negociação coletiva no âmbito das convenções com a ADSE 

é uma solução lógica, inclusive necessária e pró-competitiva, na medida em que: (i) as regras, 

procedimentos e regime de preços a que está sujeita a convenção são definidos de forma 
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unilateral pela ADSE e sem a possibilidade de negociação, sendo vinculativos para todos os 

prestadores; (ii) os prestadores estão obrigados à prestação de cuidados de saúde e à não 

discriminação dos beneficiários da ADSE; e (iii) a ADSE e os prestadores têm interesse em 

chegar a um mínimo denominador comum sobre o nível de preços, de modo a que não 

exista uma sobrecarga para a ADSE ou para os prestadores que coloque em causa a 

sustentabilidade da rede (cf. fls. 4521 verso a 4523).  

 De acordo com a visada, a sustentabilidade da rede ADSE depende do equilíbrio de vários 

factores, nomeadamente da capacidade de prestar cuidados de saúde a beneficiários ADSE, 

do custo de integrar a rede ADSE, da distribuição natural dos doentes de uma determinada 

unidade por beneficiários ADSE e utentes seguradoras, e da simbiose entre a ADSE e as 

visadas (cf. fls. 4523 a 4526 verso).  

 A visada refere ainda a inexistência de concorrência pelo preço, na medida em que este é 

fixado unilateralmente e transversalmente para todos os prestadores e que o modelo de 

negociação seguido no presente caso é o recomendado pela OMS e pela OCDE. Conclui que 

não existe concorrência na formação dos contratos com a ADSE e o preço não é um fator de 

concorrência (cf. fls. 4527 a 4529 verso). 

 O Grupo Lusíadas alega que as discussões havidas entre os prestadores, através da APHP, 

foram promovidas pela ADSE e pela Tutela, em particular, pelo Ministério da Saúde, e que 

tinham um único propósito: o de ajustar a Tabela de Preços à realidade e em benefício 

mútuo da ADSE e dos prestadores de cuidados de saúde (cf. fls. 4529 verso a 4545). 

 Prossegue, referindo que a ADSE tinha um absoluto interesse na colaboração da APHP 

designadamente na apresentação de propostas concretas que respeitassem uma posição 

fundamentada e consensual dos prestadores do setor (cf. fls. 4531). 

 O Grupo Lusíadas refere que as razões que determinam a necessidade e pró-

competitividade do processo de negociação coletiva em apreço explicam também a decisão 

unilateral e não coordenada que foi adotada pela Lusíadas de poder vir a suspender as 

convenções com a ADSE (cf. fls. 4544 verso e 4545). 
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 Relativamente ao IASFA, o Grupo Lusíadas afirma que também inexistiu qualquer 

coordenação envolvendo as visadas sobre o comportamento a adotar quanto à 

regularização da dívida deste instituto e refere que encetou diálogos individualizados, com 

base em decisões unilaterais, sobre como proceder quanto a este assunto (cf. fls. 4545 a 

4546). 

 Em particular, a Lusíadas refere que existia uma situação grave e reiterada de 

incumprimento contratual por parte do IASFA, que se traduzia num elevado montante de 

dívida (cf. fls. 4545), tendo o IASFA informado a APHP que apresentava uma situação 

financeira crítica e não tinha capacidade de fazer face aos compromissos correntes por 

insuficiência de receitas (cf. fls. 4545 e 4545 verso). 

 Não obstante a referida situação, a Lusíadas afirma ter continuado a assegurar a prestação 

de serviços aos beneficiários do IASFA (cf. fls. 4545 verso e 4546). 

 As visadas Lusíadas SGPS e Lusíadas alegam ainda que “nunca poderiam as Visadas aceitar a 

imputação de uma "infração permanente (...) pelo menos, entre outubro de 2014 e fevereiro de 

2019” (cf. fls. 4574) e ainda que “os documentos citados não provam a existência de nenhuma 

infração,muito menos com a duração alegada pela AdC” (cf. fls. 4574 verso).  

 Para as visadas, “o primeiro documento em que se baseia a ADSE diz respeito a um e-mail 

dirigido, entre outros membros da direção da APHP, a representantes das Visadas, sobre 

‘assuntos a incluir numa proposta a efetuar pela APHP à ADSE’" (cf. fls. 4574).  

 Prosseguem as visadas referindo que “[j]á o doc. LusiadasSGPS-0242 e as fls. 56 e 57 dizem 

respeito à reunião havida entre as Visadas e a ADSE, na qual foi comunicada a intenção das 

primeiras de denunciarem as convenções celebradas entre as suas unidades de saúde e a ADSE, 

referindo que atendendo à suspensão ou cessação de convenções com a ADSE por parte de outros 

grupos económicos de considerável dimensão, se tornaria incomportável para os Lusíadas a 

manutenção das convenções sem um adequado mix de utentes” (cf. fls. 4574 verso). 
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Luz 

 A Luz refere que da NI não se alcança a imputação específica, nomeadamente no que se 

refere aos factos que permitem imputar à visada a comissão de uma infração, sendo a 

investigação da AdC insuficiente, parcial e enviesada (cf. fls. 5201 verso, 5202 e 5207 verso). 

 A Luz considera que as interações entre as visadas tinham como único objetivo a preparação 

de uma proposta da APHP que representasse um denominador comum das empresas 

associadas, no seguimento e em resposta a pedido da ADSE (cf. fls. 5209), invocando que a 

AdC não relaciona os contactos bilaterais entre as visadas com a coordenação entre elas (cf. 

fls. 5210 verso a 5211). 

 A Luz justifica o seu comportamento afirmando que quem decide os preços e condições a 

aplicar, independentemente das propostas que venha a receber, é sempre a própria ADSE 

(cf. fls. 5208 verso e 5209 verso). 

 Relativamente à posição assumida pela APHP, a Luz afirma que foi a ADSE quem espoletou 

junto da APHP a necessidade de obter uma proposta que resultasse do consenso dos seus 

associados e que tal incentivo foi reforçado pela Tutela (cf. fls. 5208 verso e 5209). 

 Afirma ainda que a NI não refere quais os concretos teores das discussões nas reuniões que 

refletem a articulação entre as visadas (cf. fls. 5210). 

 No que se refere à coordenação bilateral entre as empresas visadas, a Luz reconhece que 

existiram reuniões bilaterais entre as visadas “com vista à preparação das propostas 

solicitadas pela ADSE” e afirma que os almoços entre os representantes da Luz e de outras 

empresas visadas eram meros encontros de natureza social (cf. fls. 5209 verso a 5210 verso). 

 A Luz acrescenta que não há na NI suporte factual relativamente ao condicionamento das 

negociações com o IASFA, que a participação da APHP visaria apenas transmitir a 

preocupação do conjunto das associadas relativamente às dívidas do IASFA e que a iniciativa 

das reuniões foi do IASFA (cf. fls. 5211 e 5211 verso). 

 A Luz alega ainda que não é apresentada prova de que a coordenação entre as visadas para 

suspensão das convenções com a ADSE e com o IASFA tenha existido ou que a mesma tenha 

determinado ou condicionado a atuação da ADSE (cf. fls. 5211 verso e 5212). 
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 No que concerne à duração da infração, a Luz alega ainda que não resulta do documento 

LusiadasSA-1291 qualquer indício da sua participação num comportamento restritivo da 

concorrência (cf. fls 5212 verso). 

27.3 Apreciação da AdC e conclusão 

Carácter circunstancial, indireto e inconclusivo da prova e imputação genérica 

 Relativamente às alegações de que a prova tem um carácter circunstancial, indireto e 

inconclusivo, de que a imputação é genérica e ainda de que não são identificados os factos 

a demonstrar por cada elemento de prova, importa referir que a NI e a presente Decisão (cf. 

secção 12.2 da NI e secção 27.1.2 da presente Decisão, para as quais se remete) descrevem 

de forma exaustiva e detalhada as comunicações trocadas entre as visadas e entre estas e 

a ADSE, referindo expressa e inequivocamente cada um dos participantes e as visadas com 

as quais mantêm (ou mantinham) um vínculo jurídico, citando as partes mais relevantes 

dessas comunicações sempre que se revelou importante fazê-lo. 

 Foram identificados todos os elementos da prova que evidenciavam a existência da prática 

em causa, constando sempre da NI (e da presente Decisão) a referência do(s) documentos(s) 

em causa para justamente permitir às visadas o conhecimento dos meios de prova 

invocados e, assim, se necessário, procederem à consulta integral dos mesmos. 

 Adicionalmente, e com o propósito de assegurar às visadas certeza e clareza jurídica, a AdC 

juntou os Anexos 3 a 11 à NI (como parte integrante da NI e da presente Decisão), os quais 

especificam, para cada visada, quais os emails utilizados para efeitos de imputação da 

infração a cada uma das visadas, pelo que todas têm um conhecimento integral dos meios 

de prova utilizados pela AdC para efeitos de imputação. 

 Importa ainda salientar que a AdC procurou asseverar essas certeza e clareza jurídicas 

através de uma descrição cronológica dos factos, com indicação constante e especificada 

das visadas envolvidas ao longo do período em causa. Tal descrição permite enquadrar 

cronologicamente os factos em conjugação com o elevado número de comunicações e o 

elevado número de pessoas e entidades envolvidas em cada uma dessas comunicações, 
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sendo assim possível alcançar e compreender totalmente a prática em causa e evitar 

repetições que necessariamente ocorreriam caso se optasse por uma outra abordagem. 

Acervo probatório limitado 

 No que concerne à afirmação do HPA de que o acervo probatório relativamente ao seu 

comportamento é muito limitado e de que muita da prova é repetida, refira-se que, para 

efeitos da determinação da existência da prática e da sua participação na mesma, nunca 

seria a dimensão ou o volume do acervo probatório que, por si só, determinaria ou não a 

existência de uma infração à Lei da Concorrência.  

 Em todo o caso, importa denotar que, da análise da prova constante nos autos, resulta que 

o HPA se encontra envolvido, como remetente ou destinatário, em 207 emails, excluindo 

deste número todos os emails contidos nas mesmas cadeias de conversação e emails 

duplicados.  

 Ora, na verdade, não pode de tal facto concluir-se ser “limitado” o acervo probatório 

aplicável. 

As interações entre as visadas no âmbito das negociações com a ADSE 

 As visadas APHP, CUF, Grupo Lusíadas, Luz e o Grupo Trofa reconhecem a existência de 

interações entre as visadas e entre a APHP e a ADSE sobre os termos da convenção com a 

ADSE, tentando contudo desvalorizá-las e justificá-las. Para tal, alegam a legitimidade das 

mesmas, invocando a natureza específica das convenções com a ADSE e a consequente 

necessidade de negociação coletiva, bem como a iniciativa e o incentivo da ADSE e da sua 

Tutela para a negociação coletiva. 

 Relativamente à natureza específica das convenções com a ADSE, apresentada pelas visadas 

como justificação do seu comportamento colusivo, importa relembrar as características que 

consubstanciam essa “natureza específica”, todas elas já descritas na NI na secção 12.1.1. e 

na secção 27.1.1.1 da presente Decisão: (i) existência de um modelo tipo de convenção 

estabelecido e aprovado pela ADSE no qual podem ser introduzidos ajustamentos (cf. fls. 

1286 verso); (ii) os cuidados de saúde abrangidos pela convenção estão definidos na tabela 

de preços e regras da rede ADSE uniformemente aplicada em todas as convenções que são 
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celebradas pela ADSE (cf. fls. 1286 verso); (iii) a relação entre a ADSE e as entidades 

prestadoras dos cuidados de saúde ao abrigo destas convenções tem natureza contratual, 

consubstanciada em contratos de adesão (cf. fls. 1286 verso); (iv) o contrato de adesão é 

constituído pela minuta tipo e pelas regras, procedimentos e tabelas de preços constantes 

da tabela de preços e regras da rede ADSE, constando de cada contrato os códigos 

correspondentes aos atos médicos que a entidade convencionada pretende prestar, tendo 

os prestadores liberdade de, a todo o tempo, pôr termo à adesão, ou partes dela, 

suprimindo a totalidade ou parte dos códigos a que aderiram (cf. fls. 1286 verso e 1287); (v) 

a minuta tipo em vigor prevê expressamente a aplicação automática a cada convenção das 

atualizações às tabelas e regras aprovadas pela ADSE, pelo que, com a adesão à convenção, 

os prestadores vinculam-se ao cumprimento das disposições existentes na tabela de preços 

e regras da rede ADSE em vigor em cada momento (cf. fls. 1287). 

 Decorre do exposto no parágrafo anterior que os termos das convenções com a ADSE, bem 

como a tabela de preços e regras convencionadas, são definidos pela ADSE. 

 Não significando, porém, que a ADSE seja alheia às interações ou negociações com 

prestadores de cuidados de saúde na definição dos termos dessas convenções e da referida 

tabela. 

 Adicionalmente não decorre dos termos das convenções que os prestadores tenham uma 

qualquer obrigatoriedade de aderir à convenção com a ADSE ou que tenham de o fazer para 

a totalidade dos códigos. 

 O regime convencionado da ADSE não poderia funcionar se não tivesse uma rede de 

prestadores de cuidados de saúde convencionados, razão pela qual não é de todo crível que 

a ADSE seja completamente indiferente às posições, reações ou preocupações transmitidas 

pelos prestadores convencionados, nomeadamente quando nos referimos a prestadores 

convencionados com um grande peso para a ADSE. 

 Tanto assim é que as visadas, durante vários anos, empenharam-se de uma forma dedicada 

e constante em negociações coletivas com a ADSE, facto que não é contestado pelas visadas. 
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 A título de exemplo, veja-se o email APHP-1110 que demonstra que a ADSE aceitou 

integralmente a proposta de preços para lentes intraoculares elaborada pelo Grupo de 

Trabalho. 

 No que se refere às alegações das visadas relativas à impossibilidade de negociar 

individualmente preços e condições com a ADSE decorrente das características das 

convenções celebradas com esta entidade, veja-se, por exemplo, as negociações entre o HPA 

e a ADSE sobre o preço dos partos, onde o HPA abordou individualmente a ADSE para expor 

a impossibilidade de cobrir os custos deste ato médico com o preço constante da tabela de 

preços e regras da ADSE e a ADSE concordou com os argumentos da HPA, tendo alterado o 

preço para este ato para o HPA de acordo com a proposta desta empresa. Mais tarde a ADSE 

vem a incorporar esse mesmo preço na tabela de preços e regras da ADSE aplicável a todos 

os operadores (cf. fls. 7808 verso).  

 A este propósito remete-se igualmente para a secção 29.3.2.3 infra onde são também 

discutidas as referidas alegações.  

 Do mesmo modo, as alegações relativas à legitimidade dos contactos e das interações entre 

as empresas visadas e à legitimidade do papel assumido pela APHP, que, de acordo com as 

visadas, resulta da iniciativa e do incentivo da ADSE e da sua Tutela para que as negociações 

ocorressem de forma coletiva, serão também discutidas na secção 29.3.2.3 infra.  

 Ainda no que se refere às interações entre as visadas, ficou sobejamente demonstrado na 

secção 12.2 NI e na secção 27.1.2 da presente Decisão que as visadas tinham como objetivo 

(i) a fixação dos preços, nomeadamente dos procedimentos a empacotar, acima do que seria 

o seu valor na ausência de negociação concertada e (ii) a obstaculização da regularização da 

faturação de 2015 e 2016, recorrendo para tal ao alinhamento das suas posições. 

 Destacam-se infra alguns emails trocados entre as visadas, todos constantes da NI (cf. secção 

12.2 da NI e secção 27.1.2 da presente Decisão, para as quais se remete), que mostram 

claramente o objetivo das interações entre as visadas. 
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 No email LusiadasSA-1377, de 27.04.2015, [Colaborador 61] (Lusíadas) escreve a 

[Colaborador 63] (CUF), [Colaborador 58] (Luz), [Colaborador 61] (Lusíadas), [Colaborador 5] 

(Trofa SGPS) e [Colaborador 12] (Presidente da APHP): 

“[s]ugiro que nos reunamos para que possamos ter uma posição consertada relativamente a este 

tema [dados de faturação de 2014 das diferentes unidades da CUF, Lusíadas, Luz e Trofa 

relativamente a determinados procedimentos cirúrgicos]” (sublinhado nosso).  

 No email interno da Luz, LuzSaude-1857, que vem na sequência da realização de uma 

reunião da Direção da APHP, em 12.08.2015, para discutir “assunto urgente relacionado com 

a ADSE” (cf. LuzSaude-0621), [Colaborador 56] (Luz) comenta com [Colaborador 15] (Luz) o 

seguinte: 

“O Osório disse-me que era para fazer um ponto de situação das coisas da ADSE, nomeadamente 

que todos se mantinham com o acordado de não fornecer os códigos informed quer na oncologia 

quer nas próteses intra operatórias apesar da facturação devolvida que nos, os melos, trofas 

temos tido” (sublinhado nosso). 

 No email APHP-1641, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) responde a [Colaborador 3] (Presidente 

da APHP): 

"(...) sugiro que convoque reunião de urgência para reposicionamento, fundamentalmente pelo 

tema das regularizações (…)". 

 O email interno do HPA, HPA-0374, de 03.11.2016, é particularmente revelador do objetivo 

das interações entre as visadas:  

"2 em relação aos contratos previamente assinados entre a adse e os privados, julgo que deveria 

ser uma posição conjunta da aphp e não ceder a uma negociação individual.  ai os valores e as 

premissas contratuais serão mais desfavoráveis a privada" (sublinhado nosso). 

 Em 22.11.2016, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia, por email, a [Colaborador 17] 

(CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 5] (Trofa SGPS) e [Colaborador 14] (Lusíadas e 

Lusíadas SGPS) uma síntese de um cenário possível a apresentar à ADSE para minimizar as 

perdas dos grupos hospitalares privados e, para que estejam todos coordenados na reunião 

que ocorrerá nesse dia com a ADSE, coloca uma “[q]uestão operacional para a reunião de logo: 
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mantemos que as contas da ADSE não podem estar certas e que a poupança intrínseca da nossa 

proposta é bem superior aos 1,9M€ estimados, certo?” (cf. LuzSaude-2366 e LuzSaude-2433) 

(sublinhado nosso). 

 No mesmo sentido, veja-se o email LuzSaude-0006, de 13.01.2017, que surge na sequência 

de um email de [Colaborador 5] (Trofa SGPS), ao qual [Colaborador 70] (Luz) responde 

confirmando que o seu contacto está correto e agradecendo a informação. [Colaborador 5] 

(Trofa SGPS) reage a esta comunicação escrevendo: 

“De nada, quando precisar esteja à vontade. Para o caso de não ter fique tb com o meu tlm (…). 

Utilize quando quiser e para o que necessitar, acho que devemos comunicar mais vezes porque 

os assuntos são de interesse comum, e deveríamos ter atuações alinhadas” (sublinhado nosso). 

 A importância e o móbil da negociação coletiva para as visadas fica mais uma vez bem 

patente no email JMS-2239, referente aos assuntos discutidos na reunião do Grupo de 

Trabalho da APHP de 15.03.2017:  

“- proposta para os procedimentos ainda em análise por parte da APHP (ambulatório) e para o 

conjunto de novas combinações relacionadas com estes mesmos pacotes (ambulatório).   

- análise a proposta das lentes 

- faturação dos medicamentos: deveriamos entre nós alinhar uma proposta para os 

medicamentos 6631 e 6638. Apesar da ADSE nao ter voltado a referir este assunto, temos um 

conjunto de possibilidades em cima da mesa cujos impactos para cada um deveremos partilhar 

e chegar a um consenso de proposta para ADSE 

Entretanto se recebermos a proposta para a gastro teremos mais um assunto para debater!” 

(sublinhado nosso). 

 Os emails JMS-2069, LuzSaude-0622, LuzSaude-0481 e JMS-0758, de março de 2017, 

mostram que [Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 14] 

(Lusíadas e Lusíadas SGPS) e [Colaborador 17] (CUF) se coordenaram para reagirem às 

devoluções de faturação efetuadas pela ADSE. 

 No email LuzSaude-1739, de 26.10.2017, dirigido a [Colaborador 59] (CUF) e [Colaborador 

61] (Lusíadas) e com Claúdia Rebelo (CUF), [Colaborador 71] (CUF), [Colaborador 60] 
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(Lusíadas), [Colaborador 58] (Luz), [Colaborador 66] (Trofa) e [Colaborador 3] (Presidente da 

APHP) em conhecimento, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) confirma a sua disponibilidade para 

a realização de uma reunião do Grupo de Trabalho da APHP para o dia 02.11.2017 e sugere 

que para além do tema da desmaterialização da faturação sejam também discutidas: 

“•  Que outras valências, para além dos pacotes, iremos trabalhar para propor à ADSE; 

• Questões comportamentais, como devem os Operadores reagir perante comportamentos 

unilaterais de devolução ou de não pagamento – recordo que é a 3ª prioridade traçada pela 

Direção para ser trabalhada no Grupo Técnico” (sublinhado nosso). 

 No email LuzSaude-2497, que surge na sequência de uma reunião de Direção APHP, “de onde 

resultou a tarefa para o GTSaúde de sinalização de linhas de atividade  sobre as quais deve existir 

reflexão”, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) envia um ficheiro para o arranque da discussão e 

sugere: 

“podemos (e talvez devemos) colocar este nível de detalhe ao nível do Grupo de Trabalho Técnico 

APHP, para análise e consensualização entre os Operadores, mas com o propósito de que daquele 

fórum surja uma proposta de atuação para o curto prazo que deverá ser submetida à apreciação 

e validação da Direção APHP (no fundo para ser ‘abençoado’), para depois ser colocada em 

prática” (sublinhado nosso). 

 O email interno LusiadasSGPS-0002, onde é feito um ponto de situação relativamente aos 

desenvolvimentos nas negociações com a ADSE, deixa bem claro que as opções comerciais 

adotadas pelas empresas visadas foram o resultado da coordenação entre elas:  

“Providência cautelar relativamente às regularizações de 2014/2015/2016 – Vai avançar hoje ou 

eventualmente amanhã para o tribunal. Foi revista pelo nosso Legal e tem o acordo de todos os 

Grupos Privados. (…) 

Novas tabelas de preços ADSE a partir de 1 de Março -  Está a ser preparada uma outra 

providência cautelar e se mantiver a vontade da ADSE em avançar com a novas tabelas a APHP 

vai avançar com este tema. Os advogados dos diferentes Grupos estão coordenados com os 

advogados da APHP. Tenho mantido a nossa posição de que apoiaremos esta opção se for com 

todos os Grupos e não um acto isolado do nosso Grupo. (…) 
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Para finalizar, a nossa posição  tem sido alinhada com os outros que é de suspender/rescindir o 

acordo com a ADSE caso este conjunto de medidas avance.  

A tomarmos esta medida terá que ser necessariamente “todos” os prestadores ao mesmo tempo” 

(sublinhado nosso). 

 Em 20.01.2018, no contexto de uma troca de emails interna da CUF relativamente a um 

comunicado interno da CUF sobre a ADSE, [Colaborador 37] (CUF e JM Capital) afirma o 

seguinte: 

“Vê lá o que achas disto - tentativa de comunicado interno sobre adse. (…) Não podemos criar 

ruído na relação com os outros operadores - a união está mais forte que nunca e isto teria que 

ser quase que subscrito por todos; caso isto se torne publico - muito provável - devia criar good 

will na opinião publica e mostrar firmeza mas alguma abertura junto da adse (…)” (cf. JMS-2692). 

 Em resposta, [Colaborador 38] (CUF e JM Capital) responde: 

“Veremos amanhã com o Guilherme se também ele está confortável e podemos partilhá-la em 

sede da APHP para estarmos alinhados” (cf. JMS-2718) (sublinhado nosso). 

 E ainda nesta sequência de emails, [Colaborador 40] (CUF) faz uma alusão ao “dilema dos 

prisioneiros”70 – um dos jogos mais conhecidos em Teoria dos Jogos71 – sugerindo que as 

empresas visadas se deparam com o dilema entre conluiar-se ou desviar desse conluio, 

concorrendo, o que é bem revelador da natureza anticoncorrencial da coordenação entre 

as visadas: 

“O único risco que vejo na vertente dos nossos concorrentes é algum deles (…) reagir a este nosso 

comunicado (…) dizendo que estas descidas de preços definidas pela ADSE não são assim tão 

agressivas, mostrando-se por isso disponível para contribuir para o tal plano de sustentabilidade 

 

70 De uma forma resumida, este jogo representa várias situações de cooperação em que, embora a 
colaboração entre os prisioneiros (jogadores, pessoas) proporcione resultados melhores, individualmente a 
melhor escolha é ‘trair’ ou desviar do cenário de colaboração, prejudicando todos os jogadores. 
71  A Teoria dos jogos é uma disciplina da Economia que estuda as tomadas de decisões que um indivíduo 
realiza quando o resultado desta escolha depende do que outros indivíduos decidem, como num jogo de 
estratégias. 
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da ADSE. Mas julgo que esta tentação de ‘dilema dos prisioneiros’ está a ser bem gerida ao nível 

da APHP pelo que acredito que este risco é diminuto. 

Neste contexto, um Comunicado deste género pode até ser uma forma de reforçar a relação entre 

prestadores se, como referes, procurares ‘chancelá-lo’ entre todos previamente” (cf. JMS-2726) 

(sublinhado nosso). 

 O email referido no parágrafo anterior é também esclarecedor sobre o papel da APHP. 

 O email LusiadasSGPS-0047, em que [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) responde 

à UHG, é muito elucidativo sobre o objetivo das interações das visadas: 

“De forma a evitar esta potencial redução de preços, vai haver uma negociação conjunta dos 

concorrentes, sob liderança e orientação da APHP, com a ADSE (conforme mencionado no 

documento de Iniciativas Estratégicas enviado na última quarta-feira que se anexa novamente) 

 (…) 

A associação sectorial já propôs os princípios negociais com a ADSE. 

 (…) 

Se, num cenário remoto, em resultado de pressões políticas e sindicais da ala esquerda, os novos 

preços forem implementados e a providência cautelar não produzir qualquer efeito, todos os 

operadores irão abandoner a convenção, criando assim um problema de acesso e um 

congestionamento ao SNS, bem como um problema para o Governo. 

Neste caso, e de forma a manter a confiança dos beneficiários da ADSE nos operadores privados, 

todos os operadores estão a criar, através da associação sectorial, uma tabela de preços comum 

de forma a contornar a ADSE (…)”72 (sublinhado nosso). 

 

72 Tradução livre da AdC, no original: “If the new prices are published unilaterally by ADSE, the industry association 
will put a protective court order that will immediately suspends the process for, at least, 2 months. 
To avoid price this possible price decrease, there will be joint negotiation with competitors under the leadership and 
guidance of the industry association APHP with ADSE (as stated in Strategic Initiatives sent last Wednesday and here 
attached again). 
(…) 
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 O email anterior tem em anexo um documento estratégico onde se refere que uma das 

táticas da Lusíadas para o ano 2018 é “[e]vitar a pressão sobre os preços através da negociação 

conjunta com os concorrentes sob a liderança e orientação da APHP” (tradução nossa)73 

(sublinhado nosso). 

 No email LusiadasSA-1581, [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) questiona 

[Colaborador 5] (Trofa SGPS) sobre a posição comum dos associados, fazendo referência à 

rescisão das convenções (‘lockdown’) com a ADSE por todas as visadas: 

“2. Qual a posição comum que os associados vão tomar se e quando as tabelas avançarem? Que 

plano de comunicação comum está previsto? A lockdowm será assumido por todos em todas as 

unidades 

3. Como reforçamos o plano de comunicação preventiva e educativa? Devemos ter um plano de 

comunicação institucional para a opinião pública e executa-lo o quanto antes” (sublinhado 

nosso). 

 No email JMS-1451, relativo a uma regra que influencia a faturação dos grupos e dirigido aos 

membros do Grupo de Trabalho da APHP, [Colaborador 66] (Trofa) afirma: 

“Há um tema que não abordamos entre todos o respetivo seguimento a dar a uma regra 

totalmente inadequada no contrato com a ADSE no caso das combinações de PFS entre si e com 

códigos à linha. 

 

The industry association has already proposed the negotiation conditions and terms with ADSE. 
(…) 
If, in a remote scenario, by left wing political and labor union pressures, the new prices go along and the protective 
order doesn’t produce any kind of effect, all the players will leave the contract, creating an access problem and a 
bottleneck in the NHS as well as a major political issue to the government. 
In this case, and to maintain the ADSE’s beneficiaries trust in the private providers, all the private players through 
the industry association, are creating a common own pocket price table that bypasses ADSE. This allows the 
beneficiaries access to the private hospitals at a fair price and doesn’t disrupt any treatments or medical assistance, 
and reduces the reputational risk of the industry. 
This price table has no clinical and economic rationale and several stakeholders are totally against this (Medical 
Association Bar, Medical Dentist Association Bar, Regulatory authorities and even left wing politicians)”. 
73 Tradução livre da AdC, no original: “Avoid price pressure through joint negotiation with competitors under the 
leadership and guidance of the industry association APHP”. 
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(…) 

Julgo ser importante termos um entendimento comum sobre a matéria de forma a sermos 

consistentes na atuação perante a ADSE” (sublinhado nosso). 

 O email LuzSaude-1632, de 28.02.2018, de [Colaborador 72] (CUF) para os restantes 

membros do Grupo de Trabalho não deixa dúvidas sobre a forma como as empresas visadas 

se coordenavam: 

“A pedido do [Colaborador 5] e de forma a chegarmos um acordo com a ADSE relativamente às 

lentes, envio em anexo uma nova proposta com os seguintes pressupostos: 

1. Se a diferença de preços for inferior a 10%, aceitamos o novo preço da ADSE 

2. Se a diferença for superior, apuramos um valor médio entre a nossa primeira proposta e a da 

ADSE 

3. Caso tenhamos alterado substancialmente o nosso preço, propomos à ADSE que retire essa 

família da tabela de lentes. 

Por forma a agilizar a nossa resposta, vou ligar a cada um e colocar as sugestões no ficheiro para 

por fim enviar ao [Colaborador 5] que partilhará na reunião de direção com a ADSE” (sublinhado 

nosso). 

 Em resposta à referida proposta, [Colaborador 60] (Lusíadas) refere que o Grupo Lusíadas 

está desconfortável com as propostas referentes às “lentes afáquicas monofocais esféricas em 

PMMA (P030102090104)” e às “lentes fáquicas monofocais esféricas em acrílico hidrófilo 

(P030101030102)”, uma vez que “[n]estes casos especificos compramos acima do valor 

proposto” (cf. LusiadasSA-0837), e [Colaborador 72] (CUF) pergunta a [Colaborador 60] 

(Lusíadas):  

“Pode-me indicar o preço que sugere, por favor?” (cf. JMS-2486) (sublinhado nosso). 

 No email JMS-1422, de 01.03.2018, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) sugere aos membros da 

Direção da APHP e aos membros do Grupo de Trabalho da APHP que: 

“[s]empre que surgirem novos tipos de lentes, não integradas na listagem, a atividade decorrerá 

nos termos atuais sem limitação de prestação de cuidados de saúde aos Beneficiários e respetivos 
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faturação e pagamento, mas os Prestadores comprometem-se a informar de imediato o Grupo 

de Trabalho ADSE-APHP de modo a que este possa de imediato analisar e deliberar sobre o preço 

máximo do material identificado. É a sugestão de modo a não condicionar a atividade, mas 

estarei de acordo com a maioria se a opinião for contrária” (sublinhado nosso). 

 O email interno LusiadasSGPS-0489, do Grupo Lusíadas, contendo um update relativamente 

à estratégia do Grupo Lusíadas com a ADSE, que se transcreve parcialmente em seguida, é 

também revelador da forma como as empresas visadas se coordenavam e ainda do papel 

desempenhado pela APHP: 

“táticas e datas chave: 1. Evitar a pressão sobre os preços através da negociação conjunta com 

os concorrentes sob a liderança e orientação da APHP – durante 2018; 

(…) 

Planeado para o período seguinte:  

Os maiores associados da APHP alcançaram um acordo relacionado com a não aceitação da 

mais recente proposta de limitação preços da ADSE; 

Os Lusíadas são os menos afetados entre os maiores associados da APHP, contudo deverão 

manter o compromisso com os restantes associados de forma a alcançar um resultado negocial 

mais favorável; 

É expectável uma nova ronda de negociações, uma vez que a APHP mantém a posição de não 

aceitação da proposta de limitação de preços da ADSE; 

(…) 

Riscos & Factores Relacionados:  

Rutura entre a ADSE e os maiores operadores privados no curto-prazo (…)” (tradução nossa74 e 

sublinhado nosso). 

 

74 Tradução livre da AdC, no original: “tactics and key dates: 1. Avoid price pressure through joint negotiation with 
competitors under the leadership and guidance of the industry association APHP – during 2018; 
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 O email APHP-1527 demonstra também que, ao contrário do alegado pelas visadas, a 

coordenação ultrapassava em muito a resposta a eventuais solicitações da ADSE. No 

referido email, que surge na sequência da alteração da “regra de autorização tácita”, 

[Colaborador 5] (Trofa SGPS) diz aos restantes membros da Direção da APHP e a 

[Colaborador 1] (HPA), o seguinte: 

“Não há condições para qualquer sequência negocial por quebra de confiança. E acho que 

devemos decidir entre todos qual a reação a isto” (sublinhado nosso). 

 No email JMS-0507, de 27.06.2018, [Colaborador 17] (CUF) partilha com [Colaborador 3] 

(Presidente da APHP) uma troca de emails interna da CUF onde [Colaborador 17] (CUF) 

afirma claramente que:  

“nesta fase um problema de um de nós com a adse é um problema de todos” (sublinhado nosso). 

 No email LuzSaude-1430, [Colaborador 15] (Luz) sugere aos membros da Direção da APHP 

[[Colaborador 3] (Presidente da APHP), [Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), 

[Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare)] e a [Colaborador 

1] (HPA), que: 

“Acho que temos que tomar uma posição dura porque as consequência do DEO não são 

comportáveis e este princípio também não é aceitável. 

Em relação à forma, acho que devemos discutir entre nós, em reunião ou conference call” 

(sublinhado nosso). 

 

(…) 
Planned Next Period:  
• APHP largest members have reached a consensus regarding the unacceptance of latest ADSE price cap proposal; 
• Lusiadas is the list impacted of the largest APHP members, nevertheless it should maintain a total commitment 
with its peers in order to achieve a better negotiation; 
• A new round of negotiation is expected as APHP maintains its position to not accept this price cap; 
(…) 

Risks & Related factors:  
• Rupture between ADSE and large private hospitals in the short term (…)” 
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 No email interno LusiadasSGPS-0491, do Grupo Lusíadas, é feita uma referência clara a um 

cronograma estabelecido entre as visadas para retirar determinados atos médicos das 

convenções com a ADSE: 

“Na reunião de Direção da passada quinta feira, a José Mello com o apoio da Luz Saúde quis 

acelerar o cronograma, e por em vigor até Setembro a cobrança direta aos beneficiários do AP 

[(Atendimento Permanente)] e SO [(Serviço de Observação)]. 

A nossa posição foi avançar só a 1 de Outubro (conforme combinado e com o apoio da Trofa) e 

após a Assembleia Geral da APHP marcada para 12 de Setembro. 

Já falei com o Óscar, em privado, e está sensibilizado e de acordo que destruímos valor e 

minoramos a nossa posição negocial se começarmos com estas pequenas ações desgarradas” 

(sublinhado nosso). 

 No mesmo sentido, veja-se também o email LusiadasSGPS-0498, de 09.09.2018, onde 

[Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) descreve os desenvolvimentos mais recentes 

relativamente às negociações com a ADSE, referindo: 

“1. Estando prevista a realização duma Assembleia Geral da APHP para a próxima quarta feira 

dia 12, vai ser fechado o comunicado de imprensa até terça feira. Vou pedir os vossos insights. 

2. Na referida AG vai ser proposta uma saída parcial de todos os operadores dos atos acordados, 

mas não revertidos nas tabelas e do pagamento de próteses. 

Esses atos passarão a ser faturados diretamente aos clientes bem como as próteses. 

(…) 

7. A JMSaúde tem tido uma postura muito agressiva, sendo de momento, o maior defensor duma 

ruptura total com a ADSE” (sublinhado nosso). 

 No email GTS-0187, de 13.09.2018, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) dá nota a [Colaborador 18] 

(Trofa e Trofa SGPS), [Colaborador 19] (Trofa SGPS), [Colaborador 21] (Trofa e Trofa SGPS), 

[Colaborador 4] (Trofa SGPS), [Colaborador 6] (Trofa e Trofa SGPS), com conhecimento de 

[Colaborador 73] (Trofa) que a “AG da APHP foi suspensa (foi votado suspender) para ser 

retomada no próximo dia 26/09, de modo a dar nota ao setor dos resultados obtidos na 



Versão Não Confidencial 

  
 

234 

 

negociação. Em função destes, o setor irá discutir qual a forma de reação a partir da data de 

01/10/2018” (sublinhado nosso). 

 Resulta do exposto supra, que as visadas bem sabiam que se coordenaram e com o objetivo 

de condicionar o processo negocial com a ADSE por forma (i) a fixar os preços acima do nível 

que teria prevalecido caso as visadas não se tivessem coordenado no âmbito das propostas 

apresentadas à ADSE e (ii) a obstaculizar o processo de regularizações da ADSE relativo à 

faturação de 2015 e 2016. 

 As visadas utilizaram e exploraram a negociação coletiva para retirar o máximo de rendas 

possíveis no âmbito das convenções com a ADSE, em prejuízo da ADSE e dos seus 

beneficiários. 

A legalidade do processo de regularizações 

 No que se refere ao processo de regularizações, o seu enquadramento encontra-se descrito 

na secção 12.1 da NI bem como na secção 27.1.1 da presente Decisão, entendendo a AdC 

que a alegada ilegalidade do referido processo, que não cabe à AdC escrutinar, nunca seria 

suscetível de justificar o comportamento das visadas, nem afastar a ilicitude do mesmo nos 

termos e para os efeitos da Lei da Concorrência.  

A troca de informações comercialmente sensíveis 

 Sobre a alegação de que não existe prova de que as visadas tivessem trocado entre si 

informações comercialmente sensíveis, os seguintes elementos de prova (já referidos na 

secção 12.2 da NI e na secção 27.1.2 da presente Decisão) são particularmente 

esclarecedores. 

 Veja-se, nesse contexto, o email datado de 14.10.2014, o qual resulta do que fora combinado 

em reunião ocorrida em data anterior. Neste, [Colaborador 4] (Trofa) envia um email a 

[Colaborador 56] (Luz), [Colaborador 16] (CUF), [Colaborador 63] (CUF), [Colaborador 58] 

(Luz), [Colaborador 14] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 61] (Lusíadas) e 

[Colaborador 60] (Lusíadas), com conhecimento de [Colaborador 6] (Trofa) e [Colaborador 

12] (Presidente da APHP), informação sobre a análise da atividade cirúrgica da Trofa nos 

episódios com beneficiários ADSE e indica quais os atos que pretende incluir na lista dos 
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pacotes cirúrgicos a apresentar pela APHP. Sugere, ainda, a criação de pacotes mistos e 

indica os casos que poderão ser incluídos nesses pacotes (cf. GTS-0004). 

 Resulta evidente do email em causa, bem como da extensa conversação de emails a que 

pertence, que estão diversas pessoas envolvidas, dos diferentes operadores privados, e 

mostra uma clara cooperação entre os principais operadores representados na APHP de 

forma a elaborar (i) propostas de procedimentos a acrescentar à convenção, (ii) propostas 

de pacotes de preços fechados, bem como (iii) agregar dúvidas e críticas em relação às regras 

que a ADSE pretende implementar na convenção a celebrar com os prestadores de cuidados 

de saúde. 

 Em relação ao tema (i) propostas de procedimentos a acrescentar à convenção, o Grupo 

Trofa (através de Américo Amorim Pinto) inicia o tema com base na análise à atividade 

cirúrgica do Grupo Trofa no âmbito da convenção com a ADSE (cf. GTS-0004). 

 Refere também, em conclusão ao referido email, que: 

“Estamos disponíveis para colaborar com os restantes associados no passo seguinte, que deverá 

passar pela determinação dos preços dos pacotes a apresentar à ADSE, ou para quaisquer outras 

atividades onde o nosso contributo possa ser útil. Aproveito para passar o meu contacto 

telefónico para que nos possam ligar diretamente se, no decorrer dos próximos trabalhos, surgir 

alguma questão onde possa ser relevante o contacto direto: (…)” (sublinhado nosso). 

 Em resposta à proposta de procedimentos a acrescentar por parte do Grupo Trofa, 

[Colaborador 58] (Luz) solicita que [Colaborador 4] (Trofa) prepare um documento onde 

apresente informação detalhada de uma determinada forma (cf. LuzSaude-1513): 

 

 Nesta solicitação da Luz, que servirá para analisar os preços a propor relativamente aos 

procedimentos sugeridos pelo Grupo Trofa, constam dados, cuja natureza, ninguém 

questiona que seja sensível, uma vez que se trata de informação interna respeitante à 

atividade do Grupo Trofa. Tal informação não seria em caso algum do domínio público ou 
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de fácil divulgação junto dos seus concorrentes, a não ser no caso de existir explicitamente 

um acordo nesse sentido com um objetivo muito concreto.  

 Veja-se também o email GTS-0181, no qual consta um anexo que lista atos médicos e os 

respetivos preços e de onde se constata, de acordo com a legenda do documento 

mencionado, que a larga maioria dos valores apresentados terá resultado de um acordo dos 

associados APHP (“3) Valores arbitrados pelos associados da APHP presentes na reunião de 

13/10/2014”). 

 Percebe-se nesta troca de emails que há um esforço claro dos envolvidos em relacionar os 

códigos dos atos médicos das suas propostas com a Tabela da Ordem dos Médicos (TOM). 

 Em 22.10.2014, [Colaborador 58] (Luz) submete uma primeira versão da análise realizada 

até àquele momento (cf. LuzSaude-2284). Neste email, mencionam-se duas cartas para a 

ADSE, sendo a primeira carta relacionada com os preços de pacotes fechados (principal tema 

discutido nesta conversação) e uma segunda carta com dúvidas e críticas sobre temas 

operacionais diversos. Adicionalmente, [Colaborador 58] (Luz) apresenta sugestões de 

próximos passos, nomeadamente: 

“Validação dos conteúdo da carta; 

Validação das alteração nos pacotes fechados (alterações/adicionais indicadas no ficheiro a cor 

vermelha); 

Validação da valorização das próteses de hérnia a incluir nos pacotes de hérnia inguinal; 

Validação da valorização dos protocolos de quimioterapia; 

Validação da lista e valorização de próteses em regime de valor único” 

Em conclusão deste email, [Colaborador 58] (Luz) sugere também que “[p]or forma a 

coerência e estrutura de dados/informação, sugiro que todos os inputs/alterações, revisões, 

acréscimos ou duvidas sejam enviadas para mim”. 

 No que se refere à segunda carta mencionada, [Colaborador 58] (Luz) envia uma proposta 

da mesma no email LuzSaude-2282. 
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 Ainda no que respeita a esta conversação, atenda-se ao email LusiadasSA-2242, no qual 

[Colaborador 61] (Lusíadas) envia como um dos anexos um ficheiro Excel que contém 

informação de natureza objetivamente sensível, em particular quando se lê: 

“Valores de compra  e de Venda das  próteses  dos Lusíadas está identificado no ficheiro.  

Lente Câmara Posterior Multifocal Asférica não foi considerada pela ESS  e de valor muito superior 

à Multifocal Dobrável -  propomos excluir. 

As redes da Hérnia  dupla face usadas nos Lusíadas tem um valor muito superior ao das próteses 

apresentadas pela ESS 

Próteses de Cardiologia apresentados pela ESS divergem dos Lusíadas (ver anexo)” 

 Quanto aos últimos emails desta conversação, resulta que o que está em causa é, na 

verdade, a coordenação de comunicação entre operadores privados, na medida em que os 

vários grupos alinham a sua resposta, alinham o teor da segunda carta a enviar à ADSE 

através da APHP com dúvidas e críticas. 

 Veja-se agora a comunicação entre concorrentes sobre a devolução de faturação da ADSE 

em resultado das novas regras ADSE publicadas em 2014.  

 Em 04.02.2015, [Colaborador 63] (CUF) envia para [Colaborador 58] (Luz), [Colaborador 61] 

(Lusíadas) e [Colaborador 5] (Trofa SGPS) um email a informar que “[c]omeçaram a surgir as 

primeiras devoluções da ADSE cujos motivos estão directamente relacionados com as Novas 

Regras” e envia uma tabela resumo com o motivo de devolução e o impacto da mesma (cf. 

JMS-0355). 

 Em 24.04.2015, [Colaborador 2] (APHP) reencaminha para [Colaborador 63] (CUF), 

[Colaborador 58] (Luz), [Colaborador 61] (Lusíadas), [Colaborador 5] (Trofa SGPS) e 

[Colaborador 12] (Presidente da APHP) a carta de resposta do Diretor da ADSE com os dados 

de faturação de 2014, dos respetivos 4 grupos, em anexo, referindo expressamente que 

aguarda comentários ou propostas de atuação, nestes termos: “[a]guardo os V/ comentários 

e/ou propostas de procedimentos futuros” (cf. LusiadasSA-1110). 

 Na sequência deste email (cf. LusiadasSA-1110), em 27.04.2015, [Colaborador 61] (Lusíadas) 

propõe a marcação de uma reunião do Grupo de Trabalho e acrescenta: 
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“[p]enso que a Drª Ana Machado, fará o favor de articular a nossa reunião, uma vez que 

provavelmente será efetuada nas instalações da APHP” (cf. LusiadasSA-1377). Nesta lógica, 

[Colaborador 2] (APHP) confirma a disponibilidade da APHP para acolher a referida reunião 

(cf. LusiadasSA-1377). 

 Ainda em 27.04.2015, e na sequência do email de 24.04.2015 de [Colaborador 2] (APHP) (cf. 

LusiadasSA-1110), [Colaborador 61] (Lusíadas) escreve aos restantes: 

“[s]ugiro que nos reunamos para que possamos ter uma posição consertada relativamente a este 

tema [dados de faturação de 2014 das diferentes unidades da CUF, Lusíadas, Luz e Trofa 

relativamente a determinados procedimentos cirúrgicos]”.  

 Detenhamo-nos ainda no email de 19.05.2015, em que [Colaborador 58] (Luz) envia a 

[Colaborador 61] (Lusíadas), [Colaborador 5] (Trofa SGPS) e [Colaborador 63] (CUF), com 

conhecimento de [Colaborador 12] (Presidente da APHP), [Colaborador 2] (APHP) e 

[Colaborador 60] (Lusíadas), a “avaliação realizada à estrutura de dados enviada pela ADSE, 

respetivos pressupostos e resultados, assim como algumas questões para debate e uma proposta 

de atuação” (cf. LusiadasSA-2216). Na apresentação remetida, que contém preços médios 

dos diferentes grupos, a Luz compara os valores por si cobrados com os valores propostos 

pela APHP. 

 Continuemos, desta vez, com a partilha da Lusíadas com os restantes elementos do Grupo 

de Trabalho da APHP de um Excel com preços praticados por código de procedimento 

médico desagregados por grupos de saúde concorrentes (CUF, Lusíadas, Luz e Trofa), com 

vista à elaboração da proposta de preços dos pacotes fechados, proposta esta que será 

calculada tendo em consideração todos os valores apresentados pelos operadores neste 

Excel. Com efeito, [Colaborador 60] (Lusíadas) envia, por email, a [Colaborador 74] (CUF), 

[Colaborador 2] (APHP), [Colaborador 61] (Lusíadas), [Colaborador 58] (Luz) e [Colaborador 

5] (Trofa SGPS), com conhecimento de [Colaborador 63] (CUF), o referido Excel com preços 

praticados/código desagregados por grupos de saúde (CUF, Lusíadas, Luz e Trofa) (cf. 

LusiadasSA-1069). 

 Veja-se agora o exemplo do email remetido em 12.06.2015, “[c]onforme debatido no contexto 

do Grupo de Trabalho, e para o efeito do apuramento dos valores finais com base na média 
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ponderada pela atividade de cada Operador”, por [Colaborador 5] (Trofa SGPS) a [Colaborador 

60] (Lusíadas), [Colaborador 74] (CUF), [Colaborador 2] (APHP), [Colaborador 61] (Lusíadas), 

[Colaborador 58] (Luz) e [Colaborador 63] (CUF), no qual partilha “a casuística dos 

procedimentos identificados no GTSaúde em 2014. A informação segue o mesmo formato e está 

inscrita no quadro originalmente enviado pela [Colaborador 60] em resultado da última reunião” 

(cf. LuzSaude-1470). 

 Os dados em causa, a que nos emails supra se faz referência, os quais, de outro modo, não 

seriam do conhecimento dos seus concorrentes, correspondem a informação de natureza 

inequivocamente sensível para cada uma das visadas. O conhecimento de informação desta 

natureza por parte de concorrentes num salutar funcionamento do mercado em 

concorrência seria motivo de preocupação por parte das empresas e respetivos grupos 

económicos envolvidos, os quais poderiam ver esses dados ser usados para beneficiar 

visadas concorrentes e ver comprometidos os seus mais importantes interesses 

estratégico/comerciais. 

 Ora, tal não foi o caso, porque são as próprias visadas quem partilha e quem incentiva a dita 

partilha em prol de um objetivo comum de coordenação, eliminando a concorrência e a 

incerteza inerentes a um mercado concorrencial. 

 Vejamos agora o caso do email de 12.07.2016, e que [Colaborador 2] (APHP) envia a 

[Colaborador 12] (Presidente da APHP), [Colaborador 58] (Luz), [Colaborador 59] (CUF), 

[Colaborador 74] (CUF), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 61] (Lusíadas) e 

[Colaborador 60] (Lusíadas). Neste é enviado um quadro Excel contendo códigos de atos 

médicos rejeitados pela ADSE “para ser completado com a informação que cada um possui 

relativa às suas unidades. 

Assim pretende-se: 

1. Partilhar a informação com os restantes membros do Grupo para que confirmem as posições 

do conteúdo; 

2. Que os restantes membros adicionem as suas posições nos campos em branco; 
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3. Que os restantes membros adicionem outras matérias de interesse, como por exemplo a Luz 

Saúde fez embora esteja em falta a partilha da informação; 

4. Que o ficheiro seja uma fonte única de informação, ou seja, que seja agregador de todos os 

dados e posteriormente, se assim for decidido pela Direção da APHP, ser um elemento de trabalho 

com a ADSE” (cf. JMS-2313). 

 Não restam também aqui quaisquer dúvidas relativamente à troca de informação entre 

concorrentes e muito menos restam dúvidas de que, nesse contexto, a informação trocada 

é privilegiada, é de natureza comercialmente sensível e é partilhada entre concorrentes 

diretos com o único propósito de alinhar modos de atuação e reforçar a adoção de uma 

reação única junto da ADSE. 

 Em 13.01.2017, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) envia, por email, a [Colaborador 70] (Luz), 

[Colaborador 59] (CUF), [Colaborador 60] (Lusíadas), [Colaborador 61] (Lusíadas) e 

[Colaborador 58] (Luz), com conhecimento de [Colaborador 3] (Presidente da APHP), a 

informação sobre devoluções relativamente a fármacos em ambiente de ambulatório (cf. 

LuzSaude-0002). 

 Em 17.01.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) insiste no pedido de envio dos dados 

relativos ao valor de faturação dos medicamentos à ADSE (cf. LusiadasSA-2210) e 

[Colaborador 61] (Lusíadas) responde que estão na fase de recolha e compilação da 

informação e que procederão ao envio até 6ª feira (cf. LusiadasSA-2210). Na mesma data, 

[Colaborador 59] (CUF) envia, por email, a informação solicitada (cf. JMS-0763). 

 Em 18.01.2017, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) responde dizendo que está de acordo com a 

metodologia apresentada, informando que já enviou para a APHP o top 50 dos fármacos e 

que já tem a lista de pacotes cirúrgicos preparada para discutir em sede de APHP e “chegar 

a consenso sobre proposta a apresentar” (cf. JMS-2131).  

 [Colaborador 59] (CUF), na sequência da marcação de uma reunião do Grupo de Trabalho 

para o dia 27.01.2017, propõe a seguinte agenda e solicita que as restantes empresas 

visadas levem informação interna comercialmente sensível já preparada: 
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“1 - Análise da proposta de modelo de facturaçao dos medicamentos 6631 à ADSE, tendo em 

conta a seguinte informação: 

- Resultados da análise feita aos preços enviados pelos vários prestadores,  

- Valores a propor pelos serviços farmacêuticos 

- Valores de pacotes de medicamentos a propor como alternativa (proposta Luz Saude) 

2 - Analise aos pacotes com mais de 120 procedimentos/ano na ADSE: 

 - valores médios de faturaçao dos prestadores 

 - exclusões e inclusões  

 - valores médios do sangue  

3 - Devoluções 

4 - Propostas de simplificação administrativa  

5 - Revisão do preço das consultas e de exames actualmente sem oferta no mercado por escassez 

de médicos 

Sobre cada ponto deveremos levar toda a informaçao interna que consigamos já preparada” (cf. 

JMS-0877) (sublinhado nosso). 

 Em 30.01.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) pede a [Colaborador 58] (Luz), 

[Colaborador 61] (Lusíadas), [Colaborador 59] (CUF), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), 

[Colaborador 60] (Lusíadas), António Almeida (CUF), [Colaborador 76] (CUF) e [Colaborador 

75] (Luz) a identificação do “CHNM” dos medicamentos constantes no top 50 que envia em 

anexo (cf. LusiadasSA-1133). Numa outra mensagem do mesmo dia, [Colaborador 3] 

(Presidente da APHP) faz o mesmo pedido a [Colaborador 1] (HPA) (cf. APHP-0817). 

[Colaborador 1] (HPA) responde ao pedido em 31.01.2017 (cf. APHP-1129). 

 Na mesma data, António Almeida (CUF) envia, por email, a [Colaborador 3] (Presidente da 

APHP) a informação que havia sido por este solicitada (cf. APHP-1120). 

 Num email interno da Lusíadas, datado de 05.09.2017, [Colaborador 67] (Lusíadas) envia 

informação detalhada sobre a faturação de oxigénio do Grupo Luz, nomeadamente uma 
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comunicação interna do Hospital da Luz da Arrábida sobre “Faturação de Oxigénio à entidade 

ADSE” e a política de margens do Grupo Luz implementada em 2012 com indicação dos 

consumíveis e fármacos mais utilizados (cf. LusiadasSGPS-0029). 

 Repare-se na natureza da informação divulgada no documento LusiadasSGPS-0029, i.e., 

informação respeitante à faturação de Oxigénio à entidade ADSE e à política de margens do 

Grupo Luz com indicação dos consumíveis e fármacos mais utilizados, ou seja, informação 

claramente comercialmente sensível. 

 Adicionalmente, no contexto desta comunicação, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) afirma que: 

“Conforme acordado na conf call de há pouco, iremos (GTS) injetar no Grupo de Trabalho APHP 

a informação sobre as lentes que no nosso entender devem integrar a discussão com a ADSE para 

atualização na tabela convencionada. O Grupo de Trabalho terá depois de promover a discussão 

com a ADSE por forma a que se chegue a consenso sobre metodologia e valores, num curto prazo 

dado que isto impacta na operação diária” (cf. LuzSaude-0875). 

 Em 21.12.2018, [Colaborador 77] (Lusíadas) solicita a [Colaborador 78] (Lusíadas) os preços 

de venda ao público do concorrente “vizinho”, sublinhando a dificuldade em obter estes 

dados de outra forma que não por contacto direto: 

“(…) de forma a podermos olhar de forma mais abrangente para o PVP de alguns dos nossos 

atos, peço novamente a sua ajuda para, se possível, nos indicar o PVP dos N. vizinhos para os 

atos que envio em anexo. 

Muito obrigada pela sua ajuda que é muito preciosa visto estes atos serem muito difíceis de obter 

valor mesmo como cliente mistério devido à sua complexidade” (cf. LusiadasSA-0040) 

(sublinhado nosso). 

 No mesmo sentido, veja-se, em 11.01.2019, que [Colaborador 78] (Lusíadas) envia, por email, 

a [Colaborador 79] (Lusíadas) os dados solicitados, referindo:  

“Envio só para ti estes dados, pois como sabes isto pode trazer-me problemas à posteriori, pelo 

que sugiro que estes dados sejam pedidos num circulo muito restrito” (cf. LusiadasSA-0032). 

 [Colaborador 79] (Lusíadas) reenvia o email anterior para [Colaborador 77] (Lusíadas), 

referindo: 
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“De futuro, pf não sejas explícita no pedido por e-mail” (cf. LusiadasSA-0032). 

 Perante tais evidências, não resulta sequer necessário elaborar sobre o que é expresso pelas 

visadas nos textos dos emails supra referidos. Com efeito, são as próprias visadas quem 

valida e promove a coordenação na discussão com a ADSE com o propósito de obter 

consenso para atingirem os seus fins.  

 Como se retira destes vários exemplos bem ilustrativos, as visadas trocaram sim informação 

comercial e estrategicamente sensível entre elas e que cada uma delas bem sabia que era 

esse o caso. Com efeito, a informação trocada entre as visadas inclui, nomeadamente a 

propostas de procedimentos a acrescentar à convenção da ADSE, propostas e discussão de 

preços de atos médicos específicos, bem como de pacotes de preços fechados associados à 

convenção da ADSE. 

 Tanto assim é que, no documento LusiadasSA-0032 atrás citado, se lê que a partilha dos 

dados (internos) enviados pode trazer problemas levando a que se peça que sejam pedidos 

num círculo muito restrito e ainda que, nesse contexto, não se seja tão explícito no pedido. 

 De todo o exposto, resulta claro que a natureza da informação trocada entre concorrentes 

é estratégica, é comercialmente sensível, é confidencial. Tais informações seriam apenas do 

conhecimento de cada visada, correspondendo pois a dados internos diretamente 

relacionados com a atividade e estratégia comercial de cada uma.  

 E as visadas bem sabiam desse facto. As visadas quiseram trocar as referidas informações 

estratégicas, comercialmente sensíveis e confidenciais, de modo concertado, para atuarem 

junto da ADSE como uma força única coordenada e imporem àquela entidade os preços e 

as condições comerciais determinados entre as visadas. 

Coordenação bilateral entre visadas 

 No que respeita à coordenação das empresas de saúde visadas à margem da APHP, através 

de contactos bilaterais, a Luz e a CUF admitem que tais contactos ocorreram efetivamente, 

mas desvalorizam-nos contextualizando-os no âmbito (i) de discussões referentes à 

articulação entre a APHP e a ADSE e/ou (ii) de contactos de natureza social (cf. fls. 5210 verso, 

5211, 5287 verso e 5288). 
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 A este propósito, resulta da prova constante nos autos, melhor identificada pela AdC na 

secção 12.2 NI e na secção 27.1.2 da presente Decisão, um conjunto de contactos bilaterais 

entre a Luz e a CUF onde estas terão discutido temas referentes ao seu relacionamento com 

a ADSE (vide, por exemplo, LuzSaude-2680 e LuzSaude-1249), bem como terão procurado 

desenvolver em conjunto um “seguro para clientes ADSE – APHP” (vide, por exemplo, 

LuzSaude-2340 e LuzSaude-2341), o qual estaria a ser preparado para ser lançado em 

momento posterior à eventual rescisão das convenções com a ADSE. 

 Adicionalmente, a Luz refere que a AdC “não é sequer capaz de concluir que tais contactos e 

reuniões tenham tido por objeto a discussão ou implementação de um qualquer acordo ou 

prática concertada restritiva da concorrência (…)” (cf. fls. 5211). 

 Impõe-se esclarecer que a prova de práticas anticoncorrenciais pode resultar tanto de 

provas diretas e que se bastam a si próprias, como de um conjunto de elementos indiciários 

que, isoladamente considerados, poderiam eventualmente não ter um carácter 

condenatório por si só, mas quando apreciados em conjunto com a restante prova, 

merecerão constituir prova de infração. 

 Pelo que, atendendo ao período temporal e ao contexto em que os diversos contactos 

bilaterais entre as visadas ocorreram, a AdC não pôde deixar de concluir que os mesmos 

constituem prova relevante quando considerados à luz de toda a prova constante dos autos. 

A intervenção da APHP 

 A APHP alegou que o seu papel no contexto dos comportamento em análise resultou da 

necessidade de discutir o carácter unilateral dos preços e condições fixadas pela ADSE e 

ainda que o mesmo era limitado ao Grupo de Trabalho, decorrendo a sua intervenção de 

uma opção manifestada pela ADSE e Tutela. 

 Neste contexto, a Autoridade identifica de seguida, a título de exemplo, alguns dos emails 

trocados entre as visadas (já referidos na secção 12.2 da NI e na secção 27.1.2 da presente 

Decisão), através dos quais se demonstra cabalmente a existência de um papel ativo e 

participativo por parte da APHP, um verdadeiro promotor e alimentador, que dava voz à 

vontade de todas as visadas, inclusive dela própria, no sentido de dinamizar e consolidar o 
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comportamento alinhado e consensualizado entre elas, conforme se comprova na presente 

Decisão. 

 Veja-se, por exemplo, o documento LusiadasSA-1291, de outubro de 2014, no qual, 

conforme combinado em reunião da APHP, [Colaborador 56] (Luz) envia um email às demais 

visadas, para apreciação e complemento, contendo um resumo dos assuntos a incluir numa 

proposta a efetuar pela APHP à ADSE, com indicação dos responsáveis pela redação de cada 

proposta específica de preços e respetivo argumentário. 

 Ainda neste contexto, [Colaborador 12] (Presidente da APHP) reconhece, nos emails 

enviados aos associados, a propósito da reunião realizada com a ADSE, em 29.10.2014, que 

a APHP tomou uma posição, neste caso, de rejeição quanto às “Regras, procedimentos e tabela 

de preços da Rede ADSE" (cf. APHP-0452, APHP-0453, APHP-0448, APHP-0449, APHP-0450 e 

APHP-0454). 

 Resulta também, por exemplo, dos documentos, LusiadasSA-1110, LusiadasSA-1396 e 

LusiadasSA-1379, todos de 2015, uma participação ativa e promotora, independente das 

demais visadas. 

 Veja-se que, ainda em 2015, o Presidente da Direção da APHP envia um email aos associados 

a informar dos desenvolvimentos relativamente às negociações com a ADSE e refere que 

para a elaboração de pacotes (cirúrgicos e não cirúrgicos), que viabilizem a construção de 

um sistema transparente, “concorrencialmente correto” e previsível contou com a 

colaboração dos seus associados: 

“elaboração de pacotes (cirúrgicos e não cirúrgicos), que viabilizem a construção de um sistema 

transparente, concorrencialmente correto e previsível (…) contou com a colaboração dos seus 

Associados, que apresentaram as suas propostas para a construção de uma banda de preços 

para aqueles procedimentos considerada adequada. Posteriormente, no âmbito de um Grupo de 

Trabalho expressamente criado para o efeito, a APHP entregou a proposta de empacotamento 

de procedimentos, anexando uma Tabela de Preços que refletia as propostas de todos os 

Associados” (cf. APHP-0471 e APHP-0473).  
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 Posteriormente, no âmbito de um Grupo de Trabalho, a APHP entregou a proposta de 

empacotamento de procedimentos, anexando uma tabela de preços que refletia as 

propostas de todos os associados (cf. APHP-0471 e APHP-0473). 

 Ainda em 2015, [Colaborador 2] (APHP), em nome de [Colaborador 12] (Presidente da APHP), 

envia um documento intitulado “Estratégia da Direção da APHP face à ADSE”, onde se refere 

que aquela estratégia passa por “[m]anter o processo de empacotamento sugerido pela ADSE 

e chegar, dentro do Grupo de Trabalho, a um consenso de valores relativos de cada procedimento 

empacotado”, apelando “a todos a um sentido de colaboração e esforço para a prossecução do 

que nos propusemos fazer. Caso contrário sairemos enfraquecidos, com franco prejuízo para 

todos” (cf. LusiadasSA-1111) (sublinhado nosso). 

 Neste documento, aliás, é referido também que na versão final da proposta de 

empacotamento, “tendo em vista obstaculizar quaisquer questões jurídicas do âmbito do Direito 

da Concorrência, não se definirão preços mas sim valores de pontuação, valendo cada ponto um 

valor X” e acrescenta que: 

“[e]m relação a eventuais riscos de acusação de cartelização de preços, os mesmos não nos 

parecem merecer consideração uma vez que:  

a) Quem solicitou o empacotamento e a proposta de valores foi a ADSE;  

b) A ADSE é um organismo público que funciona à margem do direito comercial e com práticas 

de tabelização;  

c) A APHP não vai exprimir os atos em valores mas em pontuação que corresponde a um valor 

técnico fixo, que será multiplicado por uma variável estabelecida pela ADSE nas suas tabelas” (cf. 

LusiadasSA-1111). 

 Em janeiro de 2016, [Colaborador 12] (Presidente da APHP) envia a [Colaborador 2] (APHP), 

[Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 16] (CUF), [Colaborador 14] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) 

e [Colaborador 13] (Gescare), uma proposta de resposta ao ofício da ADSE de 18.01.2016, de 

onde se pode extrair este excerto:  

“Caros Colegas de Direção  

Junto envio a carta com alterações mas só será enviada depois de aprovada por toda a Direção 
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Tem que haver convergência de todos, para se poder enviar esta carta que não é isenta de riscos. 

Concordo com o conteúdo e sabem que a perceção que tenho ao longo de muitos anos de 

relacionamento com a Administração Pública, é que é necessário uma dureza inteligente e 

sustentada – por vezes procurar pequenas roturas para depois recuperara o terreno. 

Infelizmente parece fatal aqui vir a acontecer. Porém os reflexos deste ato tem de ser bem 

medidos com os acionistas, pois pode ter repercussões importantes” (cf. LuzSaude-0266). 

 A carta dirigida à ADSE referida no parágrafo anterior deixa subjacente a ameaça de 

interrupção da convenção:  

“Tendo em vista o exposto, vem a Associação Portuguesa da Hospitalização Privada (APHP), mui 

respeitosamente, alertar para a (…) impossibilidade de os seus Associados exercerem, por mais 

tempo, a sua atividade de prestação de cuidados de saúde na ignorância de qual virá a ser o 

preço do serviço já prestado e, nessa conformidade, a manter-se a situação descrita, para a 

possibilidade de alguns operadores privados, pressionados por uma previsível escassez de 

tesouraria, passarem a faturar a totalidade dos serviços prestados aos beneficiários da ADSE, 

resultando depois para estes o ónus de pedirem os reembolsos a que têm direito à ADSE” (cf. 

LuzSaude-0266) (sublinhado nosso). 

 Em fevereiro de 2016, [Colaborador 2] (APHP) escreve a [Colaborador 12] (Presidente da 

APHP), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 13] (Gescare), [Colaborador 14] (Lusíadas e 

Lusíadas SGPS), [Colaborador 16] (CUF), [Colaborador 56] (Luz), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), 

[Colaborador 61] (Lusíadas), [Colaborador 60] (Lusíadas), [Colaborador 58] (Luz) e 

[Colaborador 59] (CUF), que: 

“Conforme é do conhecimento de todos os presentes na última reunião da ADSE, as 

"conversações" em curso com a ADSE devem ter como interlocutor a APHP e não cada Grupo 

individualmente considerado.  

Nessa conformidade, sugiro que retomemos o nosso anterior esquema de trabalho e que o 

produto do trabalho de cada Grupo seja fundido, em reunião na APHP, num único documento a 

subscrever pela APHP, tendo em vista a sua apresentação formal na reunião com a ADSE do dia 

22. 



Versão Não Confidencial 

  
 

248 

 

(…)” (cf. JMS-1893). 

 Em outros casos, por exemplo, nos documentos LuzSaude-1633 e LuzSaude-1802, verifica-

se que a APHP orienta o tipo de reação a adotar face à ADSE quanto às dificuldades 

associadas ao “exercício das médias” do preço do top 50 dos medicamentos. 

 Identifica-se a mesma abordagem, através da consulta do documento LuzSaude-0315, 

quando, em janeiro de 2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) sublinha a necessidade 

de se articularem quanto a determinadas matérias para a reunião com a ADSE: 

“Não sei que feedback é que cada um recebeu do Grupo de Trabalho mas temos que nos articular 

para a reunião de amanhã.  

(…) 

Ainda assim, teríamos que estar alinhados em várias matérias: 

1) Reafirmarmos a nossa proposta e vontade de ter um Grupo de Trabalho que nas 

próximas semanas debata especificamente os temas “próteses” e “pacotes”; 

2) Qual a abordagem que vamos fazer em relação ao tema medicamentos 6631 e 6638, 

sendo que da reunião da passada sexta feira surgiram 4 possibilidades (…); 

3) Qual a abordagem relativa às questões suscitadas na nossa conference call, 

nomeadamente o preço das consultas (…)” (cf. LuzSaude-0315) (sublinhado nosso). 

 Também no documento HPA-0332 se confirma a iniciativa da APHP. Em email de abril de 

2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia a [Colaborador 5] (Trofa SGPS), 

[Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 14] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), 

[Colaborador 1] (HPA), [Colaborador 10] (HPA), [Colaborador 13] (Gescare) e [Colaborador 2] 

(APHP) um documento intitulado “O caso ADSE – Como posicionar e responder”, para discussão 

em reunião de Direção da APHP a realizar no dia 06.04.2017. Este documento analisa 

detalhadamente o email de [Colaborador 62] (Presidente da ADSE) de 31.03.2017 e 

apresenta propostas de atuação imediatas (cf. HPA-0332). 

 Os emails acima referidos, esclarecedores por si só quanto à participação da APHP nos 

comportamentos em causa, nem sequer correspondem a uma lista exaustiva da prova, que 
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se encontra cabalmente identificada nos Anexos 3 a 11 à presente Decisão, os quais fazem 

parte integrante da mesma e para os quais se remete. 

 Dos exemplos supra identificados resulta uma clara participação da APHP na discussão dos 

temas em causa, aportando com inputs próprios e propostas diretas de atuação. Tal 

comportamento apenas admite como conclusão que a APHP agiu de forma deliberada e 

consciente, contribuindo e incentivando ativamente para a implementação da prática de 

coordenação das visadas.  

 Tal atuação corresponde a um comportamento autónomo e independente das demais 

visadas, uma vez que a APHP, beneficiando do enquadramento de funcionamento inerente 

à natureza de associação setorial, alimentou e procurou fortalecer o comportamento 

desenhado pelas visadas na sua relação com a ADSE, no limite, até à ameaça da suspensão 

ou rescisão da convenção.  

 Resulta, pois, evidente da prova plasmada na presente Decisão (cf. Anexos 3 a 11), a 

existência de uma estreita relação e articulação entre todas as visadas, incluindo com a 

APHP, no sentido de construir e robustecer o comportamento de concertação entre as 

visadas.  

 Esta associação, sem prejuízo das atribuições de defesa legítima dos interesses dos seus 

associados, encontra espaço para fomentar a coordenação entre as visadas, extravasando 

a esfera de competências inerentes à defesa de interesses do conjunto de associados, tal 

como é natural que uma associação setorial faça, atuando, neste caso concreto, de modo 

interventivo, independente e autónomo das demais visadas na coordenação da atuação 

junto da ADSE, ocupando o seu lugar na implementação da prática. 

A coordenação da ameaça de denúncia e/ou denúncia das convenções com a ADSE  

 No que se refere à alegação de que não há prova de coordenação das visadas em reação ao 

processo das regularizações, a Autoridade demonstrará infra que resulta claro da prova 

constante dos autos que as visadas, de forma consciente e deliberada, coordenaram-se na 

ameaça de denúncia e/ou denúncia das convenções com a ADSE.  
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 O processo de regularização da faturação relativa a 2015 e 2016, que vinha gerando um 

grande descontentamento das empresas visadas, é adensado, no início de 2018, pela notícia 

de que a ADSE iria implementar uma nova tabela de preços e regras para o regime 

convencionado. 

 Neste contexto, os operadores discutem entre si a melhor forma de reagir, considerando 

nomeadamente a saída das convenções com a ADSE como forma de exercer pressão e 

condicionar o processo negocial, tal como demonstram os emails infra, já referidos na secção 

12.2 da NI e na secção 27.1.2 da presente Decisão. 

 [Colaborador 5] (Trofa SGPS) defende junto dos restantes membros da Direção da APHP 

[[Colaborador 3] (Presidente da APHP), [Colaborador 61] (Lusíadas), [Colaborador 15] (Luz), 

[Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare) e [Colaborador 17] 

(CUF)] e de [Colaborador 1] (HPA), que a reação da APHP à referida notícia será necessária e 

inevitável (cf. LuzSaude-0872). 

 [Colaborador 15] (Luz), em concordância com o [Colaborador 5] (Trofa SGPS) e após analisar 

o impacto da nova tabela de preços ADSE, afirma que:  

“Acho que devemos reagir de forma acertiva dado que esta alteração não é possível de acomodar. 

(…) Também devemos avaliar a hipótese de avançar com uma segunda providência cautelar que 

trava a entrada em vigor se for aprovada. (…) Por último será necessário dar mediatismo a este 

assunto com argumentos que sejam entendíveis por todos” (cf. APHP-1226). 

 [Colaborador 1] (HPA) alude diretamente à possibilidade de suspensão da convenção por 

parte das empresas visadas ao afirmar o seguinte:  

“O envio das nossas posições é fundamental, e quem sabe alguma nota o perigo da entrada em 

vigor da nova tabela sem o nosso acordo dadas as consequências. Nomedamente que os 

parceiros têm muitas duvidas sobre a continuidade de manter uma convenção que vai 

seguramente deixar de ser rentável” (cf. LuzSaude-0874). 

 Por fim, [Colaborador 17] (CUF) expressa a opinião de que a APHP deve ser assertiva na sua 

reação afirmando:  
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“Estamos claramente num momento de rotura. Temos de ser muito assertivos (…)” (cf. LuzSaude-

0887). 

 Na sequência de notícias na comunicação social sobre a nova tabela de preços e regras da 

rede ADSE, as visadas preparam uma carta a ser enviada pela APHP ao Conselho Geral e de 

Supervisão (CGS) da ADSE, com conhecimento para o Ministro das Finanças e Ministro da 

Saúde (cf. APHP-0077). 

 Em 11.01.2018, no contexto da discussão referente a essa carta, [Colaborador 17] (CUF) 

afirma o seguinte:  

“Se o [COLABORADOR 62] [[Colaborador 62] (Presidente da ADSE)] quiser ficar "reaspaldado" 

nesta "aprovação" do CGS para uma posterior negociação connosco, nós teremos de ficar 

"respaldados" num aviso claro e inequivoco que, a estes niveis de redução, estamos em rotura e 

a adse não tem rede. Continuo firmemente a achar que é o momento de comprarmos um conflito 

claro e assumido” (cf. APHP-0263) (sublinhado nosso). 

 Na mesma data, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia, por email, a carta à ADSE, 

referindo:  

“Estejamos conscientes que a eventual aprovação de uma tabela e preços nos termos do que tem 

sido anunciado representa inevitavelmente uma redução substancial da rede de oferta aos 

beneficiários da ADSE, nomeadamente nos grandes centros urbanos” (cf. APHP-0052). 

 Após o envio da Carta APHP à ADSE, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) questiona os restantes 

membros da Direção:  

“Qual a posição generalizada dos Operadores Privados, pelo menos os que têm assento na 

Direção, caso o ponto de vista APHP seja ignorado por CGS + MF + MS? estou de acordo com a 

observação do Guilherme, é o momento para comprar o conflito e assumi-lo publicamente quais 

os efeitos negativos para os Beneficiários. E passar à prática, i.e., ao mesmo tempo pode ter de 

significar enquadrarmos uma reação concreta no curto prazo, em pleno período de pico de gripe 

(…)” (cf. GTS-0106). 
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 [Colaborador 17] (CUF) informa a Comissão Executiva da CUF da existência de uma 

“importante colaboração e amplo consenso (farei de seguida fwd de emails do [Colaborador 

5], [Colaborador 15], [Colaborador 1], que ilustram bem)” na APHP (cf. JMS-0571). 

 Em 16.01.2018, [Colaborador 61] (Lusíadas) envia a [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas 

SGPS) um email com um ponto de situação prévio à reunião da APHP com a ADSE, onde 

afirma que na conferência telefónica realizada nesse mesmo dia foram abordados, entre 

outros, o tema da providência cautelar relativamente às regularizações, as novas tabelas de 

preços da ADSE a entrar em vigor em 1 de março e o processo de desmaterialização (cf. 

LusiadasSA-2161). 

 Nesse email, [Colaborador 61] (Lusíadas) afirma ainda que:  

“transmiti a nossa posição conforme tínhamos falado. Somos de suspender/rescindir o acordo 

com a ADSE caso este conjunto de medidas avance. A tomarmos esta medida terá que ser 

necessariamente ‘todos’ os prestadores…” (cf. LusiadasSA-2161). 

 No mesmo dia, [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) envia um ponto de situação a 

[Colaborador 64] (Lusíadas SGPS) e [Colaborador 47] (Lusíadas SGPS), relativamente aos 

desenvolvimentos nas negociações com a ADSE, referindo o seguinte:  

“Providência cautelar relativamente às regularizações de 2014/2015/2016 – Vai avançar hoje ou 

eventualmente amanhã para o tribunal. Foi revista pelo nosso Legal e tem o acordo de todos os 

Grupos Privados. (…) 

Novas tabelas de preços ADSE a partir de 1 de Março - Está a ser preparada uma outra 

providência cautelar e se mantiver a vontade da ADSE em avançar com a novas tabelas a APHP 

vai avançar com este tema. Os advogados dos diferentes Grupos estão coordenados com os 

advogados da APHP. Tenho mantido a nossa posição de que apoiaremos esta opção se for com 

todos os Grupos e não um acto isolado do nosso Grupo. (…) 

Para finalizar, a nossa posição tem sido alinhada com os outros que é de suspender/rescindir o 

acordo com a ADSE caso este conjunto de medidas avance.  

A tomarmos esta medida terá que ser necessariamente “todos” os prestadores ao mesmo tempo” 

(cf. LusiadasSGPS-0002) (sublinhado nosso). 
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 O teor dos emails referidos nos parágrafos anteriores revela que as visadas discutiram e 

coordenaram uma eventual denúncia das convenções com a ADSE, no contexto do processo 

de regularização da faturação relativa a 2015 e 2016 e da publicação de uma nova tabela de 

preços e regras da ADSE, que não corresponderia às expetativas das empresas visadas. 

 A prova elencada não deixa dúvidas de que as visadas não decidiram individualmente a sua 

conduta comercial relativamente à ameaça de denúncia e/ou suspensão das convenções 

com a ADSE, tendo articulado a mesma com o apoio e o incentivo da APHP. 

 Não restam também dúvidas da importância para as visadas de uma atuação coordenada 

relativamente a este tema, ficando claro que a estratégia de (ameaça de) rutura das 

convenções com a ADSE só seria adoptada se fosse perfilhada e adotada pelos grandes 

prestadores de cuidados de saúde privados. 

 Neste sentido, veja-se ainda o email LusiadasSA-2135 de [Colaborador 61] (Lusíadas) para 

[Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) contendo o resumo da reunião de Direção da 

APHP de 18.01.2018, no qual dá conta, nomeadamente, que: 

• Foram informados que a ADSE vai querer reunir com cada um dos grupos, tendo sido 

acordado entre as visadas que cada grupo falaria na ADSE de temas que não 

envolvessem os que agora estão a ser liderados pela APHP. A comunicação a existir, 

será igualmente a uma só voz - APHP. 

• “Foi deliberado entre todos os presentes nesta reunião que caso a ADSE avance com esta 

novas tabelas, tal como as conhecemos hoje, os operadores vão denunciar o acordo com 

a ADSE”. 

 Em fevereiro de 2018, a ADSE decide adiar a implementação da nova tabela de preços e 

regras do regime convencionado. As visadas continuam a coordenar a sua atuação no 

âmbito das negociações de preços e regras com a ADSE, bem como das regularizações 

voltando a questão da suspensão e/ou denúncia das convenções a ganhar maior vigor 

quando, na sequência do Decreto de Lei de Execução Orçamental, a aplicação efetiva das 

regularizações parece uma realidade incontornável. 
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 Em julho de 2018, é discutido entre todas as visadas um comunicado da APHP dando nota 

da redução da rede convencionada da ADSE caso esta não atenda às pretensões das visadas 

(cf. LuzSaude-1098, HPA-0031, LuzSaude-0678, JMS-1169 e fls. 24 a 24 verso). 

 O email LusiadasSGPS-0491, de 06.08.2018, de [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) 

para [Colaborador 47] (Lusíadas SGPS) e [Colaborador 46] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) revela 

a existência de um plano comum às empresas visadas relativamente à saída das convenções 

com a ADSE: 

“Na reunião de Direção da passada quinta feira, a José Mello com o apoio da Luz Saúde quis 

acelerar o cronograma, e por em vigor até Setembro a cobrança direta aos beneficiários do AP e 

SO. 

A nossa posição foi avançar só a 1 de Outubro (conforme combinado e com o apoio da Trofa) e 

após a Assembleia Geral da APHP marcada para 12 de Setembro. 

Já falei com o Óscar, em privado, e está sensibilizado e de acordo que destruímos valor e 

minoramos a nossa posição negocial se começarmos com estas pequenas ações desgarradas” 

(sublinhado nosso). 

 Em 09.09.2018, [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) envia a [Colaborador 47] 

(Lusíadas SGPS) e [Colaborador 46] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) um email onde descreve os 

desenvolvimentos mais recentes relativamente às negociações com a ADSE, referindo: 

“1. Estando prevista a realização duma Assembleia Geral da APHP para a próxima quarta feira 

dia 12, vai ser fechado o comunicado de imprensa até terça feira. Vou pedir os vossos insights. 

2. Na referida AG vai ser proposta uma saída parcial de todos os operadores dos atos acordados, 

mas não revertidos nas tabelas e do pagamento de próteses. 

Esses atos passarão a ser faturados diretamente aos clientes bem como as próteses. 

(…) 

7. A JMSaúde tem tido uma postura muito agressiva, sendo de momento, o maior defensor duma 

ruptura total com a ADSE” (cf. LusiadasSGPS-0498) (sublinhado nosso). 
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 Na sequência da realização da Assembleia Geral de 12.09.2018, a APHP emite, no dia 

seguinte, um novo comunicado de imprensa onde afirma que “os Associados alertaram, com 

grande preocupação, que as recentes alterações às regras e procedimentos da faturação que a 

ADSE tem vindo a introduzir durante o Verão, independentemente da sua aceitabilidade, são 

impossíveis de concretizar em outubro, o que pode conduzir assim já a uma significativa e muito 

grave rutura na prestação” (cf. fls. 25 a 25 verso) (sublinhado nosso). 

 Ainda em 12.12.2018, [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) informou [Colaborador 

47] (Lusíadas SGPS), [Colaborador 46] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) e [Colaborador 45] 

(Lusíadas) sobre o conteúdo da reunião entre [Colaborador 3] e o Secretário de Estado e sobre 

a postura que as empresas visadas vão adotar nas reuniões individuais que a ADSE marcou com 

cada um dos grupos hospitalares privados:    

“ (…) 4. Mellos, Luz e Trofa vão comunicar que vão suspender a convenção na sua totalidade com 

o beneficiário a entrar no regime livre puro. 

Consideram que é uma quebra de confiança institucional irreparável. 

(…) 

5. Foi decidido marcar uma reunião uma conference call de Presidentes entre quinta e sexta (pós 

reunião) e um Assembleia Geral da APHP (dia 27 ou dia 28 de Dezembro) para preparar uma 

conferência de imprensa da direção da APHP para  comunicar a inevitabilidade da suspensão do 

serviços e com os Associados Presentes. 

6. Esta posição consensuada, visa forçar a ADSE a voltar às negociações nas questões de 

compensação (piso de sala, AP, fee farmacêutico etc) 

A minha posição foi de silêncio alinhado” (cf. LusiadasSA-2253 e LusiadasSGPS-0493) 

(sublinhado nosso). 

 Posteriormente, em 14.12.2018, a ADSE, considerando o facto de a providência cautelar e o 

respetivo recurso interpostos pela APHP terem sido recusados pelo Tribunal (cf. fls. 1516-A 

a 1516-B), desencadeou os procedimentos tendentes às referidas regularizações, tendo 

notificado os prestadores de cuidados de saúde das regularizações relativas aos atos 

praticados nos anos 2015 e 2016. 
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 Na Assembleia Geral de 27.12.2018 foi discutida a regra das regularizações da ADSE, 

nomeadamente, o processo relativo às faturas referentes aos anos de 2015 e 2016 e a 

tomada de posição conjunta por parte dos hospitais privados (cf. fls. 28 e 28 verso)75. 

 Ainda em 27.12.2018, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia, por email, aos restantes 

membros da Direção da APHP [[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 

5] (Trofa SGPS), [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) e [Colaborador 13] (Gescare)] e 

a [Colaborador 1] (HPA), a versão do comunicado publicado em resultado da Assembleia 

Geral de 27.12.2018 (cf. LuzSaude-1225), cujo conteúdo tinha sido discutido e articulado 

entre todos. 

 No dia seguinte, o Jornal de Negócios publicou uma notícia segundo a qual [Colaborador 3] 

(Presidente da APHP) afirmou que “alguns hospitais privados estão dispostos a avançar para a 

anulação das convenções com a ADSE (…), caso não haja um entendimento” (cf. fls. 40).  

 A mesma notícia transcreve, ainda, a seguinte afirmação de [Colaborador 3] (Presidente da 

APHP):  

“Entendemos que deve haver a anulação da regra na tabela da ADSE e a anulação imediata dos 

processos de regularização” (cf. fls. 40). 

 Ainda na mesma data, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) apresenta aos restantes 

membros da Direção da APHP [[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 

5] (Trofa SGPS), [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) e [Colaborador 13] (Gescare)] e 

a [Colaborador 1] (HPA), os próximos passos a adotar pela APHP na sequência da AG de 

27.12.2018 e propõe que a próxima reunião de Direção seja realizada no dia 3 de janeiro 

com a participação dos diversos juristas que acompanham o processo da ADSE (cf. JMS-

1035). 

 Em 11.01.2019, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia, por email, aos restantes 

membros da Direção da APHP ([Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 

 

75 No contexto da referida Assembleia Geral de 27.12.2018, veja-se igualmente a respetiva ata (cf. APHP-0395) 
cujo conteúdo se encontra espelhado no comunicado APHP discutido neste parágrafo. 
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5] (Trofa SGPS), [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) e [Colaborador 13] (Gescare) e 

a [Colaborador 1] (HPA), o resumo/notas da reunião que teve com o Ministro Adjunto da 

Economia no dia anterior, referindo: 

“Relativamente à ADSE o Presidente da APHP deixou claro que vários operadores entendem que 

com a atual interpretação não há condições para se manterem no regime convencionado. Ficou 

claro o que os operadores disseram à ADSE e qual o cenário que se perspetiva para os próximos 

meses. Há uma consciência de que as posições negociais fortes, porque fundamentadas, têm que 

se assumir e para tal tem que se ser consequente” (cf. HPA-0065). 

 Em 17.01.2019, realizou-se uma reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente 

da APHP), [Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), 

[Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) e [Colaborador 13] (Gescare)], com a 

participação de [Colaborador 1] (HPA), onde foram discutidas questões relacionadas com a 

ADSE, entre outras (cf. HPA-0062). 

 Em 11.02.2019, várias Unidades CUF (Hospital CUF Infante Santo, S.A., Hospital CUF 

Descobertas, S.A., Hospital CUF Porto, S.A., Hospital CUF Alvalade, S.A., Hospital CUF Cascais, 

S.A., Hospital CUF Torres Vedras, S.A., Hospital CUF Viseu, S.A., Hospital CUF Santarém, S.A., 

Hospital CUF Coimbra, S.A., Instituto CUF – Diagnóstico e Tratamento, S.A. e Hospital CUF 

Belém, S.A.), representadas por [Colaborador 37] (CUF e JM Capital) e [Colaborador 17] (CUF), 

vogais do conselho de administração da CUF, informaram a ADSE de que iriam suspender, 

com efeitos a partir de 12.04.2019, a prestação de serviços convencionados aos beneficiários 

em todas as unidades mencionadas e que esta suspensão poderia evoluir para a denúncia 

definitiva da convenção a 1 de março (Comunicação das Unidades CUF referidas, dirigida à 

ADSE e datada de 11.02.2019, cf. fls. 61 a 66). 

 As Unidades CUF mencionadas no parágrafo anterior referem que “as Unidades CUF não 

aceitam o mecanismo das regularizações, entendendo que, enquanto tal mecanismo não for 

abolido das Regras da ADSE, não têm condições para continuar a prestar serviços de saúde, com 

qualidade e segurança, ao abrigo do regime Convencionado” (Comunicação das referidas 

Unidades CUF, dirigida à ADSE e datada de 11.02.2019, cf. fls. 66). 
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 Em 12.02.2019, a Luz, representada por [Colaborador 51] e [Colaborador 56], comunicou à 

ADSE que as suas unidades de saúde se veem impossibilitadas de continuar a prestar aos 

beneficiários da ADSE os serviços médicos nos termos em que a ADSE pretende aplicar as 

convenções celebradas, deixando de aceitar a marcação de atos ao abrigo das convenções 

para atos posteriores a 15 de abril (Comunicação da Luz, dirigida à ADSE e datada de 

12.02.2019, cf. fls. 58 a 60). 

 A Luz informou ainda que a formalização da cessação das convenções celebradas com a 

ADSE ocorreria até ao final do mês de fevereiro. 

 No mesmo sentido, veja-se também o email de [Colaborador 15] (Luz) para [Colaborador 68] 

(Presidente da ADSE) comunicando formalmente a suspensão da convenção com a ADSE por 

parte do Grupo Luz Saúde, com efeitos a 15.04.2019 (cf. LuzSaude-0640). 

 No mesmo dia, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) convoca os restantes membros da 

Direção da APHP ([Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 5] (Trofa 

SGPS), [Colaborador 11] (HPA), [Colaborador 45] (Lusíadas) e [Colaborador 13] (Gescare) 

para uma reunião de Direção no dia 14.02.2019 que contém na ordem de trabalhos, entre 

outros, o tema das negociações com a ADSE (cf. LuzSaude-0821). 

 Em 13.02.2019, o conselho de administração da Lusíadas SGPS informou a ADSE que “está a 

analisar as opções existentes para a cessação das atuais convenções em vigor com a ADSE” (cf. 

fls. 53 a 53 verso). 

 No mesmo dia, [Colaborador 81] (Lusíadas) envia um email a [Colaborador 45] (Lusíadas), 

[Colaborador 69] (Lusíadas) e [Colaborador 80] (Lusíadas) sobre o comunicado formal a 

enviar à ADSE, dando conta da suspensão da convenção com a ADSE por parte do Grupo 

Lusíadas, e de acordo com o qual: 

“O Conselho de Administração do Grupo Lusíadas Saúde está a analisar opções para a cessação 

das atuais convenções existentes com a ADSE (…). Em causa, estão essencialmente os seguintes 

pontos: 

1. Regularizações a posteriori: (…); 

2. Definição da tabela de preços: (…)” (cf. LusiadasSGPS-0234). 
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 Na mesma data, [Colaborador 45] (Lusíadas) comunica formalmente a [Colaborador 68] 

(Presidente da ADSE) a suspensão da convenção com a ADSE por parte do Grupo Lusíadas 

(cf. LusiadasSGPS-0357). 

 Em 14.02.2019, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) apresenta aos restantes membros da 

Direção da APHP [[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 5] (Trofa 

SGPS), [Colaborador 11] (HPA), [Colaborador 45] (Lusíadas) e [Colaborador 13] (Gescare)] um 

primeiro esboço de comunicado APHP intitulado “Base de entendimento entre os hospitais 

privados e a ADSE” (cf. LusiadasSGPS-0384). 

 No seguimento desta proposta de [Colaborador 3] (Presidente da APHP), [Colaborador 17] 

(CUF) envia a [Colaborador 82] (CUF) e à Comissão Executiva da CUF um email onde refere: 

“Na semana que vem teremos de comunicar, temos de nos preparar. 

Deveremos manter postura “de saída” (enquanto nada se alterar) mas contribuir para o ponto 

seguinte (aphp em baixo) incluindo na clara definição das “linhas vermelhas “ ou “minimos 

negociais” para ser possivel permanecer. Falaremos sobre isto. 

(…) 

Os mínimos negociais são: 

1- fim de todas as regras de regularização, incluindo a sua não aplicação aos anos de 2017 e 

2018, e reversão da tentativa de aplicação a 2015 e 2016 (o Oscar insiste na tentativa desta 

reversão mas que não me parece possivel e terá de ir para os tribunais ou quando muito fazer 

parte de um “settlement” final); 

2- Prazo de pagamento passar para 60 dias de acordo com a lei; 

3- Fixação dos preços dos medicamentos e proteses aceitando a redução de preços mas com 

compensações (piso de sala por exemplo) que permitam neutralidade global; 

Podemos ainda acrescentar outros pontos muito relevantes, exemplo: 

- convergência de alguns preços com as seguradoras, nomeadamente consultas, mcdts, tabelas 

de medicina; 
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- introdução da tabela da ordem dos médicos no regime convencionado à semelhança do que já 

se passa no regime livre; 

(…) 

O draft em baixo da aphp tem lá quase todas as ideias principais mas carece ainda de muito 

trabalho para ser eficaz na comunicação. 

A reunião de amanhã à tarde é para se começar a alinhar o plano dos planos (aphp e operadores) 

e para contribuir para a eficácia da comunicação da aphp na linha do que disse acima. Os 

envolvidos na reunião estão muito alinhados com tudo isto” (cf. JMS-0904) (sublinhado nosso). 

 Em 18.02.2019, o Jornal de Notícias veicula que o Grupo HPA confirmou à ADSE a intenção 

de efetivar a denúncia do acordo de convenção, nos termos previstos no mesmo, de acordo 

com uma fonte do referido grupo76  (cf. fls. 1514-A a 1515). 

 Em 22.02.2019, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) comunica à ADSE o cenário potencial de poder 

vir a suspender a convenção com a ADSE caso a situação negocial não evolua: 

“Por outro lado, transmitimos que a potencial suspensão ou denúncia das convenções (dados 

públicos) por parte de operadores privados de saúde (…) representaria inevitavelmente um 

acréscimo incomportável de afluência de beneficiários da ADSE, o que prejudicaria o desempenho 

económico-financeiro do Grupo Trofa Saúde (…) [O]s impactos desta eventualidade obrigaram a 

equacionar potenciais medidas de estabilização urgentes, nomeadamente, a suspensão de 

atendimento ao abrigo do regime convencionado, por estar em causa a sustentabilidade do 

Grupo, algo que o Conselho de Administração obviamente não pode permitir que suceda. 

Por conseguinte e não obstante a profunda preocupação, o Grupo Trofa Saúde não tomará de 

momento uma posição mais drástica mas obrigatória por razões de proteção e estabilidade, no 

pressuposto que não se concretizará qualquer redução do número de prestadores aderente ao 

regime convencionado que afete a sustentabilidade do Grupo e que, até ao próximo dia 15 de 

março, a nova tabela de preços e respetivas regras, que terá de compensar suficientemente os 

 

76 Notícia do Jornal de Notícias de 18.02.2019, disponível em https://www.jn.pt/economia/adse-perde-acordo-
com-69-unidades-de-saude-10591094.html, consultada em 04.04.2019 
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desiquilibrios conhecidos e que, segundo v/informação, anulará a regra de regularizações, seja 

apresentada para efetiva negociação” (cf. GTS-0192). 

 Posteriormente, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) deu conhecimento da comunicação supra a 

[Colaborador 3] (Presidente da APHP) (cf. APHP-1090). 

 De todo o exposto, resulta de forma inequívoca que a ameaça de denúncia e/ou denúncia 

efetiva das convenções com a ADSE corresponde a uma decisão coordenada entre as 

visadas, e não a uma decisão unilateral e individual de cada uma das mesmas. 

 No que concerne a afirmação de que a ameaça de denúncia e/ou denúncia das convenções 

foi uma reação a uma situação que as visadas consideram ilegal, a ilegalidade, ou não, do 

comportamento da ADSE não é, nem nunca poderia ser, justificação para que as visadas 

adotem um comportamento anticoncorrencial, violando a Lei da Concorrência, conforme já 

referido supra. 

 Relativamente à alegação de que o comportamento das visadas não condicionou a atuação 

da ADSE, nomeadamente, a cobrança das regularizações da faturação de 2015 e 2016, 

remete-se para a secção 29.3.2.3 onde esta questão será discutida em maior detalhe, mas 

importa esclarecer que até à data da adoção da presente Decisão as regularizações não 

foram implementadas, demonstrando bem que a alegação das visadas não tem qualquer 

cobertura. 

A ausência de ameaça de denúncia e/ou denúncia das convenções com a ADSE por parte 

do Grupo Trofa e do HPA 

 O HPA e o Grupo Trofa referem que nunca suspenderam e/ou ameaçaram denunciar a 

convenção com a ADSE (cf. fls. 4637 verso, 4663 e 5394). 

 No que respeita ao HPA, a AdC concluiu pela existência de uma ameaça de denúncia da 

Convenção com a ADSE com base em informações veiculadas na comunicação social, em 
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particular no Jornal Expresso de 06.02.201977 e no Jornal de Negócios de 18.02.201978, onde é 

referido que o HPA “comunicou à ADSE a sua intenção de efetivar a denúncia do acordo de 

convenção com este subsistema de saúde, nos termos e prazos previstos no mesmo”. 

 O HPA considera, no entanto, que as referidas notícias não têm potencial probatório e 

acrescenta que as mesmas extrapolaram informações que não tiveram efetivo substrato 

factual ou material (cf. fls. 5394 verso). 

 A este respeito, importa referir que (i) as notícias foram publicadas tendo por base uma 

confirmação por parte do HPA e que (ii) a AdC não encontrou, nem o HPA apresentou, 

evidência de um qualquer comunicado a desmentir ou a corrigir a informação veiculada na 

comunicação social. 

 No que respeita ao Grupo Trofa, o mesmo alega que a AdC interpretou erradamente o email 

GTS-0192 como uma ameaça de denúncia da convenção com a ADSE (cf. fls. 4664). 

 De acordo com o Grupo Trofa, o referido email serviu para manifestar a intenção de manter 

a convenção, bem como alertar a ADSE para o risco de as denúncias de outros prestadores 

provocar um desequilíbrio na atividade do grupo que o obrigaria a seguir o mesmo caminho, 

não por um desejo seu ou por um alinhamento com outros prestadores, mas como forma 

de salvaguardar o seu equilíbrio financeiro (cf. fls. 4664). 

 A este respeito, refira-se, em primeiro lugar, que consta nos autos que a intenção do Grupo 

Trofa em denunciar a convenção com a ADSE não resultaria da saída de outros prestadores 

da referida convenção em fevereiro de 2019, tal como pretendem querer fazer entender, 

tendo já sido apresentados nas secções supra inúmeros exemplos da intervenção do Grupo 

Trofa relativamente a este tema, para os quais se remete. 

 A título de exemplo, veja-se que a intenção do Grupo Trofa em denunciar a convenção com 

a ADSE já existiria muito antes, em 2018, uma vez que “[Colaborador 5] queria que fosse 

 

77 Notícia do Jornal Expresso de 06.02.2019, a fls. 42 e 42 verso. 
78 Notícia do Jornal de Notícias de 18.02.2019, a fls. 1514-A a 1515 verso. 
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transmitido à ADSE que caso fizessem as regularizações todos denunciávamos as convenções” 

(cf. HPA-0224). 

 Adicionalmente, em sede de reunião da APHP, foi referido que “Mellos, Luz e Trofa vão 

comunicar que vão suspender a convenção na sua totalidade com o beneficiário a entrar no 

regime livre puro” e que tal “posição consensuada, visa forçar a ADSE a voltar às negociações nas 

questões de compensação (piso de sala, AP, fee farmacêutico, etc)” (cf. LusiadasSA-2253). 

 Em segundo lugar, no que respeita ao alegado erro de interpretação por parte da AdC sobre 

o email GTS-0192, o email é claro quanto ao posicionamento do Grupo Trofa caso a ADSE 

não recuasse na sua decisão de aplicar a regra das regularizações.  

 Citando o referido email, foi comunicado à ADSE que “a potencial suspensão ou denúncia das 

convenções (dados públicos) por parte de operadores privados de saúde causa riscos graves para 

a sustentabilidade do Grupo Trofa Saúde e para a continuidade deste no setor convencionado. 

(…). Fomos, pois, claros e transparentes ao comunicar que os impactos desta eventualidade 

obrigaram a equacionar potenciais medidas de estabilização urgentes, nomeadamente, a 

suspensão de atendimento ao abrigo do regime convencionado, por estar em causa a 

sustentabilidade do Grupo, algo que o Conselho de Administração obviamente não pode permitir 

que suceda. 

(…) 

Por conseguinte e não obstante a profunda preocupação, o Grupo Trofa Saúde não tomará de 

momento uma posição mais drástica mas obrigatória por razões de proteção e estabilidade, no 

pressuposto que não se concretizará qualquer redução do número de prestadores aderente ao 

regime convencionado que afete a sustentabilidade do Grupo e que, até ao próximo dia 15 de 

março, a nova tabela de preços e respetivas regras, que terá de compensar suficientemente os 

desiquilibrios conhecidos e que, segundo v/informação, anulará a regra de regularizações, seja 

apresentada para efetiva negociação. A inexistência de evolução positiva no período acima 

referido determinará a necessidade de convocatória de nova reunião extraordinária do Conselho 

de Administração para efeito de nova avaliação e decisão sobre medidas de salvaguarda com 

vista a assegurar a estabilidade futura da organização.” (sublinhado nosso). 
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 Resulta, assim, do email citado supra que (i) caso a ADSE não recuasse na aplicação das 

regularizações, de forma a evitar “qualquer redução do número de prestadores aderente ao 

regime convencionado que afete a sustentabilidade do Grupo”, e (ii) caso a ADSE não 

apresentasse, até dia 15 de março, uma nova tabela que eliminasse a regra das 

regularizações, a Trofa iria avaliar e decidir “medidas de salvaguarda com vista a assegurar a 

estabilidade futura da organização”, entre as quais se inclui “a suspensão de atendimento ao 

abrigo do regime convencionado”, conforme referido no início do email. 

 Face ao exposto, não pode deixar de se concluir que tanto o HPA como o Grupo Trofa, com 

efeito, suspenderam e/ou ameaçaram denunciar a convenção com a ADSE. 

Coordenação relativamente ao IASFA 

 No que respeita à prática imputada relativamente ao subsistema de saúde público IASFA, as 

visadas APHP, CUF, HPA, Lusíadas, Luz e Trofa defendem a inexistência de qualquer infração 

à Lei da Concorrência (cf. fls. 4146, 4154 verso, 4155, 4155 verso e 4171). 

 Em suma, as visadas referem nas respetivas pronúncias que (i) a principal questão com o 

IASFA prendia-se com a incapacidade deste em honrar os compromissos associados ao seu 

regime convencionado e, consequentemente, apresentar níveis de dívida elevados, (ii) não 

houve qualquer coordenação de comportamento em relação ao IASFA, tendo os prestadores 

procurado individualmente alcançar um entendimento com o subsistema relativamente à 

regularização da situação de dívida e (iii) a iniciativa dos contactos entre a APHP e o IASFA 

partiu do próprio IASFA (cf. secção 27.2). 

 Identificam-se e descrevem-se infra os elementos de prova disponíveis nos autos relativos 

aos comportamentos no âmbito das convenções com o IASFA, já referidos na secção 12.2 da 

NI e na secção 27.1.2 da presente Decisão. 

 Em 15.12.2017, a APHP sugeriu, no âmbito de uma reunião de Direção da APHP, a 

preparação de uma nota jurídica, a ser enviada a todos os seus associados, que justificasse 

a cobrança de juros de mora em resultado da dívida do IASFA, tendo esta sugestão sido bem 

recebida pelos restantes elementos (cf. HPA-0271). 
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 A questão da dívida do IASFA foi referida em algumas reuniões da APHP (cf. LusiadasSA-

2132, JMS-0611, LuzSaude-0819, LuzSaude-0822, LuzSaude-2196 e JMS-0880). 

 Em 27.09.2018, a APHP, por intermédio do seu presidente [Colaborador 3], tomou a iniciativa 

de abordar o IASFA para debater questões relacionadas com o respetivo subsistema de 

saúde, tendo ficada agendada uma reunião com o IASFA para o dia 19.10.2018 (cf. APHP-

1578). 

 Posteriormente, em 26.10.2018, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) reencaminha para 

[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 

67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare) e a [Colaborador 1] (HPA), a título 

informativo, uma carta do Ministério da Defesa Nacional, em resposta a uma comunicação 

da APHP dirigida ao referido Ministério em 10.09.2018 (cf. LuzSaude-0819). 

 Na referida carta do Ministério da Defesa Nacional, o IASFA refere que “apresenta uma 

situação financeira crítica, de natureza estrutural, resultante das receitas próprias, (…), 

acrescidas das receitas provenientes das transferências do Orçamento do Estado, (…), não 

cobrirem as despesas anuais, (…)” e que, no que respeita à resolução do passivo do IASFA, “não 

tem possibilidade de formular um plano de pagamentos em atraso, pois as (…) receitas, nas 

condições atuais, nem sequer permitem honrar os compromissos do ano em curso”. 

 Em 25.01.2019, num email interno da Luz, é referido no documento anexo “Script Reunião 

ADSE” que a Luz, em resultado das “alterações decididas pela ADSE que também se aplicam aos 

restantes subsistemas públicos” tenciona “falar com o IASFA, SAD-PSP e SAD-GNR a comunicar a 

não aceitação de prestação de cuidados em regime convencionado aos seus beneficiários a partir 

de uma data a definir dentro da primeira quinzena de Abril” (cf. LuzSaude-2186). 

 Nessa mesma data, num email interno da CUF, [Colaborador 37] (CUF e JM Capital) é 

informado por Vítor Ventura (CUF) de que a CUF comunicou, em sede de reunião com o 

IASFA onde esteve presente com [Colaborador 17] (CUF) e [Colaborador 59] (CUF), que iria 

“suspender a convenção (não denúnciá-la, mas sim suspender)” nas mesmas datas que foram 

comunicadas à ADSE. Nesse sentido, [Colaborador 83] (CUF) acrescenta que “[a] partir de 1 

de Fevereiro vamos começar a contactar os beneficiários e em Abril suspendemos a prestação de 
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serviços (excepto tratamentos em curso, nomeadamente oncológicos” e que espera que “este 

‘movimento’ resulte no lado de lá nalguma decisão que evite chegar a este ponto” (cf. JMS-2628). 

 Face ao exposto nos emails supra, apenas a CUF e a Luz anunciaram as suas decisões de 

suspensão da convenção com o regime convencionado do IASFA, tendo suspendido a CUF 

em 05.02.2019 e a Luz em 13.02.2019 (cf. fls. 355 a 357 e 360). 

 Em 28.03.2019, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) remete para os restantes elementos 

da Direção da APHP o email enviado pelo Presidente do IASFA onde este refere a existência 

de uma “intenção política de reverter a situação da ADM e assumido que está o princípio de 

assunção e regularização das dívidas da ADM” que, de acordo com o Presidente do IASFA, 

permitirá “fixar as bases que devem balizar o plano de regularização da dívida da ADM” (cf. JMS-

0880). 

 Com base no referido compromisso do IASFA, em 02.04.2019, a CUF decidiu levantar a 

suspensão da convenção com o IASFA (cf. fls. 359). 

 Posteriormente, em 12.04.2019, a Luz decide igualmente levantar a suspensão do regime 

convencionado do IASFA (cf. fls. 1516). 

 Assim, considerando a prova identificada supra, a Autoridade concluiu que, no que se refere 

ao tema da dívida do IASFA, a APHP teve a iniciativa de contactar o referido subsistema em 

representação dos seus associados, mantendo estes últimos atualizados quanto aos planos 

do IASFA em matéria de regularização da sua dívida para com os prestadores de cuidados 

de saúde privados. 

 Adicionalmente, verificou-se que apenas a CUF e a Luz adotaram uma decisão a este respeito 

(cf. §§ 1297, 1299 e 1300), não tendo a AdC evidência de que as respetivas posições tenham 

sido adotadas por acordo.  

 Face ao exposto, no que respeita aos alegados comportamentos no sentido de pressionar a 

regularização da dívida do IASFA, em particular, por parte das visadas Luz e CUF, a 

Autoridade conclui que os indícios resultantes dos elementos de prova constantes dos autos 

não se revelam fortes o suficiente para permitir a responsabilização das visadas pela prática 

de uma infração ao disposto no artigo 9.º da Lei da Concorrência, pelo que se arquiva o 
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presente processo de contraordenação no que se refere a uma eventual coordenação e/ou 

concertação de comportamentos no sentido de pressionar a regularização da dívida do 

IASFA. 

Diferenciação da atuação e postura passiva do HPA 

 O HPA alega na sua pronúncia sobre a Nota de Ilicitude que a sua atuação se diferencia das 

demais empresas visadas com base nos seguintes argumentos: (i) ausência de partilha 

bilateral de emails entre o HPA e as restantes empresas visadas (cf. fls. 5388); (ii) peso 

reduzido da ADSE no Grupo HPA (cf. fls. 5388 verso); (iii) o HPA não integrou o Grupo de 

Trabalho da APHP (cf. fls. 5385, 5385 verso e 5389); (iv) o HPA nunca teve a iniciativa ou a 

função de preparar algum documento a emitir pela APHP (cf. fls. 5389); e (v) as partilhas de 

informação em que o HPA participou são legítimas atentas as características da mesma (cf. 

fls. 5385, 5385 verso, 5389, 5389 a 5390).  

 Relativamente ao alegado peso reduzido da ADSE no Grupo HPA, refira-se que, em 2019, o 

peso da ADSE na faturação da CUF e da Luz era mais reduzido do que na faturação do HPA 

e o peso da ADSE na faturação da Trofa aproximava-se muito do valor do HPA (cf. Tabela 5). 

Mesmo que assim não fosse, não se compreende o alcance desta afirmação, uma vez que 

tal elemento nunca descaracterizaria a infração ou mitigaria o grau de participação da 

visada. 

 No que respeita à alegação de que o HPA não integrou o Grupo de Trabalho da APHP, de 

acordo com a resposta da APHP ao pedido de elementos da AdC (cf. fls. 1562), o HPA não 

estava, efetivamente, representado no Grupo de Trabalho, contudo existe prova nos autos 

(cf. secção 12.2 da NI e secção 27.1.2 da presente Decisão) de que o HPA acompanhava os 

trabalhos deste grupo de trabalho, como se pode verificar nos emails JMS-2463, LusiadasSA-

2323, LusiadasSA-2065, LusiadasSA-2324, LusiadasSA-2069 e LusiadasSA-1709. 

 Neste contexto, veja-se também o email APHP-0723, de 04.01.2017, onde [Colaborador 3] 

(Presidente da APHP) coloca [Colaborador 1] (HPA) a par do trabalho técnico que tem vindo 

a ser desenvolvido pelos outros grupos privados de saúde para apresentar uma “proposta à 

ADSE de metodologia de faturação dos medicamentos 6631 e 6638” e pede-lhe a opinião. 
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 Em 13.01.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia novamente um email a 

[Colaborador 1] (HPA) informando que “[o] Grupo de Trabalho esteve reunido ontem à tarde e 

entendeu-se que seria adequado cada grupo fazer uma listagem do top 50 dos medicamentos 

faturados a ADSE (códigos 6631 e 6638) e enviar uma folha de cálculo para mim com indicação 

do preço faturado” e pergunta se pode contar com ele (cf. APHP-0896). 

 A esta solicitação, [Colaborador 1] (HPA) responde afirmativamente (cf. APHP-1444). 

 Em 05.03.2018, [Colaborador 5] (Trofa SGPS) envia aos membros do Grupo de Trabalho da 

APHP o ficheiro Excel atualizado que inclui o contributo do HPA (cf. JMS-1273), o que 

demonstra bem que o HPA contribuía para os trabalhos do Grupos de Trabalho da APHP. 

 No que concerne à alegação de que as partilhas de informação em que o HPA participou são 

legítimas, atentas as características da mesma, veja-se os emails LusiadasSGPS-0088 e HPA-

0257 onde [Colaborador 1] (HPA) responde a [Colaborador 3] (Presidente da APHP) que 

estão “alinhados com as posições referidas no email e o caminho sugerido” e afirma que:“[t]al 

como a Luz estamos disponíveis para partilhar com APHP o volume de actividade (e pagamentos) 

em relação à ADSE e respectiva evolução anual”. 

 O email referido no parágrafo anterior surge na sequência do email, de 14.07.2017, em que 

[Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia a [Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 15] 

(Luz), [Colaborador 56] (Luz), [Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 14] (Lusíadas e Lusíadas 

SGPS), [Colaborador 1] (HPA), [Colaborador 10] (HPA) e [Colaborador 13] (Gescare) um 

resumo das reuniões que teve com o INFARMED e com a ADSE (cf. LusiadasSGPS-0016). 

 Em 30.07.2017, na sequência de uma solicitação de [Colaborador 3] (Presidente da APHP) 

(cf. LusiadasSGPS-0092), o HPA envia a [Colaborador 3] (Presidente da APHP) os valores 

faturados e pagos pela ADSE ao HPA, relativos a 2016 e ao 1.º semestre de 2017 (cf. HPA-

0259). 

 Ainda neste contexto, o HPA afirma que “[a] informação que pode ser considerada de natureza 

eventualmente comercial é apenas transmitida pelo HPA à APHP, para efeitos de agregação e 

apuramento de valores médios, sem dar conhecimento aos demais“ (cf. fls. 5385 verso). 
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 Ora, fica demonstrado que a APHP preparava propostas ou contrapropostas a apresentar à 

ADSE, pelo que a partilha/divulgação de informação individualizada com a APHP não pode 

deixar de se traduzir numa forma de alimentação e de consolidação da coordenação entre 

as visadas, pelo que essas partilhas de informação nunca poderiam ser consideradas 

legítimas, como o HPA bem sabe. 

 No que se refere às alegações sobre a postura adotada pelo HPA, a visada afirma que 

sempre teve uma postura passiva e geralmente alheada na medida em que: (i) limitava-se a 

estar em conhecimento ou ser destinatário dos emails trocados entre as visadas; (ii) limitava-

se a concordar genericamente com o proposto pelas restantes visadas, não intervindo com 

contributos; (iii) a sua participação na negociação via APHP era excecional; e (iv) nos 

contactos com as outras visadas, o HPA teve uma intervenção passiva que visou apenas pôr 

em comum ideias para encontrar uma solução ao problema das regularizações e para 

racionalizar a tabela (cf. fls. 5385, 5385 verso, 5390 verso, 5391, 5392 e 5407). 

 A respeito destas alegações do HPA refira-se que existem diversos emails que, ao contrário 

do alegado, mostram uma postura ativa do HPA e o seu alinhamento com o modelo de 

coordenação escolhido pelas visadas para fazer face às medidas adotadas pela ADSE que 

não eram favoráveis às empresas visadas.   

 Neste sentido, veja-se a ata da reunião da Direção da APHP de 06.05.2015 (cf. LuzSaude-

2254) em que é referido que os administradores da Luz, CUF, Lusíadas, Trofa e HPA 

sublinharam a necessidade de coesão dos 5 grupos e que [Colaborador 10] (HPA) “subscreveu 

a mesma necessidade de um forte espírito de coesão entre todos, bem como o receio da 

contaminação das regras da ADSE aos restantes sub-sistemas” (sublinhado nosso). 

 Veja-se também o email HPA-0374, de 26.10.2016, onde [Colaborador 84] (HPA) comenta 

com [Colaborador 1] (HPA) o resumo da reunião da Direção da APHP de 25.10.2016 (cf. JMS-

2746), referindo: "2 em relação aos contratos previamente assinados entre a adse e os privados, 

julgo que deveria ser uma posição conjunta da aphp e não ceder a uma negociação individual. 

ai os valores e as premissas contratuais serão mais desfavoráveis a privada" (sublinhado nosso). 

 Ainda neste contexto, vejam-se os emails seguintes: 
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 Em 20.01.2017, [Colaborador 1] (HPA) comunica a [Colaborador 3] (Presidente da APHP) que 

“recebemos recentemente correcções à nossa facturação do 6636 conforme pode constatar 

abaixo” e questiona “se existem devoluções destas em relação aos restantes grupos. Antes de 

responder à ADSE, gostaria de ter a sua opinião sobre se devemos ter aqui alguma estratégia 

comum entre todos. Acha melhor colocar a questão aos restantes elementos da direcção?” (cf. 

APHP-1033) (sublinhado nosso). 

 No email JMS-2091, de 08.05.2017, [Colaborador 1] (HPA) escreve a [Colaborador 3] 

(Presidente da APHP), [Colaborador 58] (Luz), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 14] 

(Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 59] (CUF), [Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 

10] (HPA), [Colaborador 13] (Gescare), [Colaborador 60] (Lusíadas) e [Colaborador 15] (Luz), 

com conhecimento de [Colaborador 2] (APHP), que o teor da carta enviada por [Colaborador 

3] (Presidente da APHP) – na sequência da reunião da APHP de 08.05.2017 onde foram 

discutidos os preços relativos a “oncologia (quimioterapia, Consulta Multidisciplinar, fármacos 

6636 e 6638, tabela de preços dos fármacos de oncologia)”, “procedimentos cirúrgicos (piso de 

sala, sangue)” e “Atendimento Médico Permanente (preço da chamada de especialista e preço da 

unidade de cuidados de observação em AMP/Urgência)” – lhe parece “completamente fiel às 

conversas anteriores”. 

 No email LuzSaude-0396, de 22.05.2017, [Colaborador 1] (HPA) concorda com o conteúdo 

dos drafts das cartas que [Colaborador 3] (Presidente da APHP) preparou para o Tribunal de 

Contas, o INFARMED e a ERS (cf. LuzSaude-0276 e LuzSaude-0628), na sequência da reunião 

de Direção da APHP realizada no dia 18.05.2017. 

 Em 29.06.2017, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia a [Colaborador 1] (HPA), 

[Colaborador 13] (Gescare), [Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 5] 

(Trofa SGPS), [Colaborador 14] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 10] (HPA), 

[Colaborador 56] (Luz) e [Colaborador 61] (Lusíadas), com conhecimento de [Colaborador 2] 

(APHP), um “esboço das conclusões” da reunião da Direção da APHP ocorrida no dia anterior, 

referindo: “como me tinha comprometido com o [Colaborador 1] Farinha a dar-lhe conta das 

conclusões da Direção de ontem, aproveito para circular entre todos um esboço das conclusões” 

(cf. LusiadasSA-1945) (sublinhado nosso). 
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 Em 11.01.2018, na sequência de uma notícia da ADSE sobre as novas tabelas da ADSE, os 

operadores discutem entre si a melhor forma de reagirem e [Colaborador 1] (HPA) alude à 

possibilidade de suspensão da convenção por parte dos privados ao afirmar o seguinte:  

“O envio das nossas posições é fundamental, e quem sabe alguma nota o perigo da entrada em 

vigor da nova tabela sem o nosso acordo dadas as consequências. Nomedamente que os 

parceiros têm muitas duvidas sobre a continuidade de manter uma convenção que vai 

seguramente deixar de ser rentável” (cf. LuzSaude-0874) (sublinhado nosso). 

 Em 02.03.2018, [Colaborador 1] (HPA) reage a um email da ADSE para [Colaborador 3] 

(Presidente da APHP), que este reencaminhou a [Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 67] 

(Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 1] (HPA), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 5] 

(Trofa SGPS) e [Colaborador 13] (Gescare), com conhecimento de [Colaborador 2] (APHP), 

[Colaborador 58] (Luz), [Colaborador 61] (Lusíadas) e [Colaborador 59] (CUF), afirmando que: 

“Se não fazemos nada agora, se ele continua, nunca mais temos o peso negocial que queremos 

ter. 

Falaremos seguramente sobre isto hoje mas talvez seja uma oportunidade única da APHP se 

impor definitivamente neste processo” (cf. LuzSaude-0904 e HPA-0253). 

 Em 02.03.2018, [Colaborador 1] (HPA) partilha com [Colaborador 5] (Trofa SGPS) a análise 

que o HPA fez da nova tabela de preços e regras da ADSE (cf. LusiadasSA-1709). 

 Em 02.04.2018, [Colaborador 1] (HPA) sugere acrescentar aos temas sugeridos por 

[Colaborador 3] (Presidente da APHP) um conjunto de outros tópicos a serem discutidos na 

próxima reunião do Grupo de Trabalho ADSE-APHP (cf. LuzSaude-0907). 

 Em 23.04.2018, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) apresenta aos restantes membros da 

Direção da APHP [[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 15] 

(Luz), [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare)] e a 

[Colaborador 1] (HPA), um primeiro draft do comunicado intitulado “Regras administrativas 

para preços e margens são inaceitáveis” (cf. LuzSaude-0684) e [Colaborador 1] (HPA) reage, 

referindo: 
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“O caminho que tínhamos traçado era de não negociar mais nada antes de resolvermos os 

princípios que definimos. O facto de ser agora o governo e não o [Colaborador 62] a avançar com 

estas medidas altera isto?” (cf. LuzSaude-0949). 

 Em 12.09.2018, [Colaborador 3] (Presidente da APHP) envia, por email, aos membros da 

Direção da APHP [[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 5] (Trofa 

SGPS), [Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare)] e a 

[Colaborador 1] (HPA), uma nova versão do comunicado a aprovar em Assembleia Geral da 

APHP de 12.09.2018 (cf. LuzSaude-0679) e, em resposta, [Colaborador 1] (HPA) mostra a sua 

concordância com a proposta, referindo: 

“Que tudo corra bem e que saia da Assembleia a posição conjunta que todos desejamos para 

este processo incrivelmente difícil com a ADSE” (cf. APHP-0663) (sublinhado nosso) 

 Resulta ainda da prova, o envolvimento do HPA em diversas reuniões de Direção da APHP 

cuja ordem de trabalhos incluía temas relacionados com as negociações com a ADSE, 

nomeadamente:  

• 18.10.2016, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 16] (CUF), [Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 

14] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 10] (HPA), [Colaborador 5] (Trofa SGPS) 

e [Colaborador 13] (Gescare)] cuja ordem de trabalhos incluía a “Reunião com a ADSE” 

(cf. LuzSaude-0462); 

• 21.11.2016, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 14] (Lusíadas e Lusíadas 

SGPS), [Colaborador 1] (HPA) e [Colaborador 5] (Trofa SGPS) e [Colaborador 13] 

(Gescare)] para preparação da reunião agendada com a ADSE (cf. LuzSaude-0333); 

• 18.05.2017, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 14] (Lusíadas e 

Lusíadas SGPS), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 10] (HPA), e [Colaborador 13] 

(Gescare)] (cf. APHP-0051 e JMS-2019), cuja ordem de trabalhos incluía o “email da ADSE 
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em resposta à reunião APHP – ADSE realizada a 08.05.2017” e o “tema do INFARMED” (cf. 

LuzSaude-0275); 

• 13.07.2017, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 56] (Luz), 

[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 14] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 10] 

(HPA) e [Colaborador 13] (Gescare)], posterior à reunião do Presidente da APHP 

([Colaborador 3]) com o Presidente e Vice-Presidente do INFARMED e à reunião do 

Presidente da APHP ([Colaborador 3]) com o Presidente e Vice-Presidente da ADSE, 

com o objetivo de preparar a Assembleia Geral da APHP e de fazer um follow up das 

reuniões do Presidente da APHP com o Ministro da Saúde e com o INFARMED (cf. JMS-

2772); 

• 12.10.2017, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 17] (CUF), 

[Colaborador 14] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) e [Colaborador 13] (Gescare)], com a 

participação de [Colaborador 1] (HPA), onde, entre outros, foram abordadas as 

negociações com a ADSE, o processo de desmaterialização na ADSE e o tema das 

regularizações (cf. APHP-0108 e LuzSaude-0813); 

• 16.11.2017, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 17] (CUF), 

[Colaborador 14] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) e [Colaborador 13] (Gescare)], com a 

participação de [Colaborador 1] (HPA), onde foi abordado o prazo de faturação à ADSE 

(cf. LuzSaude-0977); 

• 14.12.2017, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 17] (CUF), 

[Colaborador 14] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) e [Colaborador 13] (Gescare)], com a 

participação de [Colaborador 1] (HPA), na qual foi feito um follow-up das questões 

relacionadas com a ADSE, nomeadamente tabelas e preços, desmaterialização, 

regularizações e pagamentos, entre outros (cf. LusiadasSGPS-0136); 
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• 15.03.2018, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 15] (Luz), 

[Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare)], com a 

participação de [Colaborador 1] (HPA), onde foram discutidas as regularizações, entre 

outros assuntos (cf. JMS-0988);  

• 03.05.2018, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 15] (Luz), 

[Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare)], com a 

participação de [Colaborador 1] (HPA), onde foram discutidas, entre outros assuntos, 

questões relacionadas com a ADSE, nomeadamente, a tabela de preços da ADSE, o 

Decreto de Lei de Execução Orçamental e a “rede de parceiros” (cf. HPA-0143); 

• 24.05.2018, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 15] (Luz), 

[Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare)], com a 

participação de [Colaborador 1] (HPA), onde foram abordados diversos assuntos, 

tendo sido feito, nomeadamente, um ponto de situação sobre as várias questões 

relacionadas com a ADSE (cf. LuzSaude-1199); 

• 31.07.2018, “reunião com os presidentes dos 5 maiores grupos de saúde em Portugal 

(…) para discutir o ponto de situação com a ADSE” (cf. LuzSaude-0809 e LuzSaude-

1152); 

• 02.08.2018, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 15] (Luz), 

[Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare)], com a 

participação de [Colaborador 1] (HPA), onde foram abordados diversos assuntos, 

tendo sido feito, nomeadamente, um ponto de situação sobre as várias questões 

relacionadas com a ADSE (cf. JMS-0742); 

• 25.09.2018, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), 

[Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare)], com a 
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participação de [Colaborador 1] (HPA), que antecedeu a Assembleia Geral desse 

mesmo dia (continuação da Assembleia Geral de 12.09.2018) (cf. LuzSaude-1178); 

• 04.10.2018, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), 

[Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare)], com a 

participação de [Colaborador 1] (HPA), onde foi preparada a reunião com a ADSE e 

feito um ponto de situação das novas regras da ADSE (cf. HPA-0067); 

• 11.10.2018, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), 

[Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare)], com a 

participação de [Colaborador 1] (HPA), onde foram discutidas questões relacionadas 

com a ADSE, nomeadamente a reunião tida com esta entidade e a estrutura do 

documento a enviar à mesma, entre outras (cf. JMS-0922); 

• 22.11.2018, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), 

[Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare)], com a 

participação de [Colaborador 1] (HPA), onde foi feito um ponto de situação sobre as 

questões relacionadas com a ADSE, entre outros pontos da agenda (cf. HPA-0063); 

• 10.12.2018, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), 

[Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare)], com a 

participação de [Colaborador 1] (HPA), onde foram discutidas questões relacionadas 

com a ADSE e o “Projeto Cartão”, entre outras (cf. HPA-0146); 

• 17.01.2019, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), 

[Colaborador 67] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare)], com a 

participação de [Colaborador 1] (HPA), onde foram discutidas questões relacionadas 

com a ADSE, entre outras (cf. HPA-0062); 
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• 31.01.2019, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 3] (Presidente da APHP), 

[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] (Luz), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), 

[Colaborador 11] (HPA), [Colaborador 45] (Lusíadas), [Colaborador 13] (Gescare)] onde 

foram discutidas questões relacionadas com a ADSE, entre outras (cf. LusiadasSA-

2252); 

• 28.02.2019, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] 

(Luz), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 11] (HPA), [Colaborador 45] (Lusíadas 

e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare)] onde foram discutidas questões 

relacionadas com a ADSE, entre outras (cf. LusiadasSA-2280);  

• 14.03.2019, reunião da Direção da APHP [[Colaborador 17] (CUF), [Colaborador 15] 

(Luz), [Colaborador 5] (Trofa SGPS), [Colaborador 11] (HPA), [Colaborador 45] (Lusíadas 

e Lusíadas SGPS), [Colaborador 13] (Gescare)] onde foram discutidas questões 

relacionadas com a ADSE e a preparação da Assembleia Geral de 27.03.2019, entre 

outras (cf. LusiadasSGPS-0268). 

 Para além do exposto supra, que não se coaduna com as afirmações de uma atuação muito 

diferenciada das demais visadas por parte do HPA, nem confirma a existência de uma 

postura passiva, o HPA foi destinatário de um número muito significativo de emails ao longo 

de 5 anos, desde maio de 2015 até fevereiro de 2019. Ora, caso o HPA estivesse afastado da 

prática que constitui o objeto do presente processo, não teria continuado, ou desejado 

continuar, a ser destinatário de informação detalhada sobre o posicionamento dos seus 

concorrentes, ou seja, informação sensível, para a preparação de propostas a apresentar à 

ADSE pelos seus concorrentes, reações e posições a adotar pelos seus concorrentes, tudo 

no âmbito das negociações com a ADSE, durante um período de tempo tão alargado.  

 Adicionalmente, durante esse período de tempo, o HPA nunca se opôs, nem nunca 

manifestou vontade ou apresentou qualquer sinal no sentido de se afastar da coordenação 

e da articulação com as demais visadas relativamente às negociações com a ADSE. Podia tê-

lo feito, mas não fez. 

 Assim, e apesar dos argumentos aduzidos pela visada, a verdade é que há prova nos autos, 

refletida na Decisão, de que o HPA contribuiu na sua medida para a coordenação das visadas 
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no âmbito das negociações com a ADSE, não sendo possível concluir que a sua atuação 

tenha sido significativamente distinta das demais empresas visadas, nem que o HPA se 

tenha limitado a adotar uma postura integralmente passiva nesse mesmo contexto.  

A intervenção da JM Capital 

 A JM Capital alega que não forma uma unidade económica com a CUF e, mesmo que tal 

sucedesse, a JM Capital nunca interferiu, em especial no que se refere à matéria dos autos, 

na prossecução pela CUF dos seus próprios interesses com total autonomia (cf. §§ 1069 a 

1071). 

 Adicionalmente, não sendo associada da APHP, refere desconhecer os factos concretos da 

prática em causa (cf. § 1072). 

 Porém, resulta da prova (cf. secção 12.2 da NI e secção 27.1.2 da presente Decisão), 

conforme se demonstrará de seguida, que a JM Capital não só participou como intervinha 

diretamente para efeitos de consolidação da prática.  

 Com efeito, a prova demonstra inequivocamente a participação ativa e em nome próprio da 

JM Capital, bem como a sua relação condicionante em relação à CUF, na medida em que a 

JM Capital detém o controlo da CUF (cf. § 379), constituindo desta forma inequivocamente a 

JM Capital e a CUF uma unidade económica para efeitos de aplicação do direito da 

concorrência (cf. secção 29.3.1). 

 Analisam-se, de seguida, alguns dos elementos de prova que confirmam a participação da 

JM Capital na implementação e consolidação da prática, através da intervenção, em 

particular, de [Colaborador 38], vogal do conselho de administração da JM Capital e 

presidente do conselho de administração da CUF, e de [Colaborador 37], vogal dos 

conselhos de administração da JM Capital e da CUF.  

 Neste contexto, atenda-se à troca de emails de janeiro de 2018, em que [Colaborador 37] 

(CUF e JM Capital) remete a [Colaborador 38] (CUF e JM Capital), entre outros, o email com o 

seguinte teor: 

“Vê lá o que achas disto - tentativa de comunicado interno sobre adse. (…) Não podemos criar 

ruído na relação com os outros operadores - a união está mais forte que nunca e isto teria que 
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ser quase que subscrito por todos; caso isto se torne publico - muito provável - devia criar good 

will na opinião publica e mostrar firmeza mas alguma abertura junto da adse. (…)” (cf. JMS-2692). 

 Na sequência do email atrás citado, neste caso, o documento JMS-2718, podemos observar 

que [Colaborador 38] (CUF e JM Capital), responde o seguinte: 

“Veremos amanhã com o Guilherme se também ele está confortável e podemos partilhá-la em 

sede da APHP para estarmos alinhados” (cf. JMS-2718). 

 Destes exemplos, resulta que o tema ADSE é claramente discutido ao nível do conselho de 

administração da JM Capital. 

 Veja-se igualmente o conteúdo do documento JMS-2709 de janeiro de 2018, através do qual, 

na sequência da adoção de novas tabelas por parte da ADSE, [Colaborador 37] (CUF e JM 

Capital) dirige um email a [Colaborador 38] (CUF e JM Capital), no qual afirma que “(…) vamos 

ter que ter uma reação coordenada e forte. Caso contrário  e para o futuro tudo será permitido.  

A magnitude e o processo unilateral dão nos mais força mas não será fácil coordenar todos. 

Precisamos de trazer para o nosso lado a anaudi, a patologia, e a maior parte dos prestadores“. 

 Veja-se ainda o caso do email de maio de 2018, através do qual [Colaborador 38] (CUF e JM 

Capital) responde a [Colaborador 17] (CUF), afirmando que “[o] objectivo parece-me meritório 

mas é fundamental que o acordo seja a níveis de preços razoáveis. 

Sabemos que a ADSE será “price-maker” no mercado e por isso temos que avaliar bem os 

potenciais impactos directos e indirectos (impacto noutros financiadores) antes de darmos o 

nosso acordo” (cf. JMS-2662). 

 A esta sugestão de [Colaborador 38] (CUF e JM Capital), [Colaborador 37] (CUF e JM Capital) 

acrescenta: 

“Lendo este protocolo parece me que podemos estar a fazer uma primeira proposta que ancora 

as negociações num ponto que considero que lhes é muito favorável. 

(…) 

Tenderia a fazer uma proposta inicial mais agressive e/ou mais focada nos princípios e na lógica 

e menos em propostas concretas. Quase com parênteses retos para que se possa discutir. No 
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fundo ter uma minuta de acordo que mostre vontade e identifique os parâmetros a fechar, com 

a explicitacao de uma lógica de equilíbrio e sem avançar quaisquer valores” (cf. JMS-2662). 

 Do teor dos documentos supra resulta evidente o nível de envolvimento da visada JM Capital 

e da CUF, através da participação e do contributo de dois membros dos respetivos conselhos 

de administração.  

 Tal conclusão é ainda corroborada pela consulta de outros documentos, como o JMS-2726, 

no qual [Colaborador 37] (CUF e JM Capital) responde agradecendo os comentários que 

havia recebido, bem como informando [Colaborador 40] (CUF) de que: 

“(…) a trofa está completamente alinhada, bem como os HPA, e se alguma coisa estão até a 

defender posições bem mais duras que as nossas. Também os pequenos players tem ligado a 

referir total alinhamento composições mais robustas” (cf. JMS-2726). 

 Neste caso, a participação de membros do conselho de administração da JM Capital prende-

se com a tomada de posição da CUF face ao comunicado interno da ADSE relativamente à 

adoção de novas tabelas por parte desta. 

 Refira-se ainda o teor do documento JMS-2653, datado de janeiro de 2019, no contexto da 

suspensão da convenção com a ADSE, no qual se discute o modelo de pricing para os 

beneficiários ADSE e [Colaborador 37] (CUF e JM Capital) sugere que se tente aferir a forma 

de atuação da Luz: 

“O [Colaborador 17] referiu ontem que a Luz e a Trofa não tem acordo com ADSE em Vila Real 

mas que estão a trabalhar de forma “tranquila”. Definiram um preçário ADSE em reembolso e 

estão a avançar dessa forma com resultados positivos. 

Do nosso lado a Direção Comercial também está a avançar com o desenvolvimento de um 

preçário para a ADSE em reembolso. 

Vinha sugerir que se procurasse perceber como é que a Luz funciona em Vila Real - preços e 

processo - para avaliar a possibilidade de instituir esse mesmo mecanismo em Almada para as 

áreas cirúrgicas e afins onde não temos acordo” (cf. JMS-2653). 

 Na verdade, da prova constante dos autos e identificada no Anexo 7 à presente Decisão, 

para o qual se remete, resulta de forma clara que a JM Capital participou diretamente e 
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contribuiu ativamente para a concretização da prática, defendendo os seus interesses e 

também os do seu grupo.  

 Caso a realidade fosse outra, sempre caberia à JM Capital ou mesmo à CUF demonstrar, por 

referência aos documentos constantes dos autos, a qualidade em que cada um dos seus 

colaboradores participava.  

 Ora, sem prejuízo de a prova ser contundente quanto à participação da JM Capital em nome 

próprio, nem a JM Capital nem a CUF em algum momento demonstraram que a JM Capital 

não teve intervenção direta na prática, porquanto não estavam em condições de o fazer. 

 Em face do exposto, conclui-se pela participação da JM Capital na implementação da prática 

em causa. 

Duração e continuidade da infração 

 As visadas Grupo Trofa, HPA, JM Capital, CUF, Grupo Lusíadas e Luz apresentaram em sede 

de pronúncia sobre a Nota de Ilicitude o seu entendimento quanto à duração e continuidade 

da infração. 

 Segundo o Grupo Trofa, no que se refere à duração da infração, não se entende “em que 

consistiu a alegada infração por elas praticada, em particular no que se refere a 2014, o suposto 

início da infração” (cf. fls 4703 verso).  

 Refere que não existiu qualquer prática, mas a ter existido, não poderia ter começado em 

2014 e nem tampouco poderia ter terminado em 2019, na medida em que não teria havido 

interações entre a APHP e a ADSE sobre a convenção e nem a Trofa denunciou ou ameaçou 

denunciar a referida convenção.  

 Neste contexto, a Autoridade reitera o afirmado na Nota de Ilicitude (cf. nomeadamente 

secção 12.) e toda a prova plasmada nos Anexos 4 e 5 à presente Decisão, para os quais se 

remete.  

 No mesmo sentido, sublinha-se ainda o teor do documento GTS-0174, também de outubro 

de 2014, no qual é pedido parecer a [Colaborador 4] (Trofa) e [Colaborador 6] (Trofa), com 

conhecimento de [Colaborador 18] (Trofa e Trofa SGPS), sobre a “versão da carta com os 
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contributos e correcções que as entidades membros da Direcção produziram”, referida em 

LuzSaude-2230, escrevendo-se: “Agradeço um V parecer até as 13.00h de amanhã (…) Às 14 h 

vou ter uma reunião para aprovação deste documento pela Direção da APHP. Será entregue 

ainda amanhã ao Presidente da ADSE” (cf. GTS-0174).  

 Tal documento atesta a participação e o contributo do Grupo Trofa, em particular, da Trofa 

SGPS, a partir de outubro de 2014, tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até 

fevereiro de 2019, como resulta do documento GTS-0192. 

 Veja-se também o documento GTS-0004, em que [Colaborador 4] (Trofa) envia para 

conhecimento de [Colaborador 18] (Trofa e Trofa SGPS) e [Colaborador 21] (Trofa e Trofa 

SGPS), o email por si enviado a [Colaborador 56] (Luz), [Colaborador 16] (CUF), [Colaborador 

63] (CUF), [Colaborador 58] (Luz), [Colaborador 14] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 

61] (Lusíadas) e [Colaborador 60] (Lusíadas), com conhecimento de [Colaborador 6] (Trofa) 

e [Colaborador 12] (Presidente da APHP), informação sobre a análise da atividade cirúrgica 

da Trofa nos episódios com beneficiários ADSE e indica quais os atos que pretende incluir 

na lista dos pacotes cirúrgicos a apresentar pela APHP. Sugere, ainda, a criação de pacotes 

mistos e indica os casos que poderão ser incluídos nesses pacotes. 

 Resulta clara, nesta data, a iniciativa da Trofa SGPS e o seu envolvimento na prática em 

causa, não restando dúvidas da sua participação, pelo menos, desde essa data. 

 Em suma, resulta da prova constante dos autos e em anexo à presente Decisão (cf. ANEXO 

4, para o qual se remete), evidências da participação da Trofa SGPS, a partir de outubro de 

2014 (cf. GTS-0004 e GTS-0174), tendo-se mantido ininterruptamente até fevereiro de 2019 

(cf. GTS-0192).  

 No que se refere à Trofa, resulta da prova constante dos autos e em anexo à presente 

Decisão (cf. Anexo 5, para o qual se remete), evidências da participação da Trofa, a partir de 

outubro de 2014 (cf. GTS-0004), tendo-se mantido ininterruptamente até fevereiro de 2019 

(cf. GTS-0192).  
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 No que se refere ao HPA, a visada alega que o “HPA nunca partilhou qualquer informação 

futura quanto ao seu posicionamento no mercado e não percebe sequer a que se refere a AdC 

quando procura fazer esta imputação” (cf. fls. 5389). 

 Prossegue alegando que “em todos os casos os ficheiros utilizados na imputação do HPA 

respeitam a contactos legítimos no contexto do mercado em que se insere e sem 

qualquer relevância jusconcorrencia” (cf. fls. 5390) e ainda que a “atuação do HPA certamente 

não foi homogénea com a das demais Visadas, e, a ter-se iniciado em maio de 2015, o que, nos 

termos da prova documental, não foi o caso, não pode, de todo, ser caraterizada como 

ininterrupta” (cf. fls. 5390 verso). 

 A Autoridade, no que se refere à participação do HPA, confirma o amplamente descrito na 

Nota de Ilicitude (cf. nomeadamente secção 12.) em consonância com a prova constante nos 

autos, melhor identificada no Anexo 6 à presente Decisão, para o qual se remete.  

 Da prova resulta a participação e envolvimento ativo do HPA para a concretização da prática 

em causa. Neste sentido, de acordo com os elementos analisados, o HPA iniciou a sua 

participação na prática, pelo menos, a partir de maio de 2015 (cf. LuzSaude-2254), tendo-se 

mantido ininterruptamente até fevereiro de 2019 (cf. fls. 1514-A a 1515). 

 Com efeito, resulta do email LuzSaude-2254, um sublinhar da necessidade de coesão dos 5 

grupos, tendo nomeadamente [Colaborador 10] (HPA) escrito que “subscreveu a mesma 

necessidade de um forte espírito de coesão entre todos, bem como o receio da contaminação das 

regras da ADSE aos restantes sub-sistemas” (cf. LuzSaude-2254). 

 Confirma-se assim que, nesta data, o HPA assumia uma posição clara quanto à sua 

participação e ao grau de envolvimento que tinha na prática. 

 Veja-se agora o comunicado noticiado na imprensa, constante dos autos a fls. 1514-A a 1515 

verso, através do qual o HPA confirma que comunicou à ADSE a intenção de efetivar a 

denúncia do acordo da convenção, confirmando o culminar do processo inerente a uma 

prática coordenada dos 5 grupos no sentido de ameaçar ou, no limite, suspender/denunciar 

a convenção com a ADSE. 
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 Assim, não restam dúvidas de que o HPA participou na prática em causa a partir de maio de 

2015 (cf. LuzSaude-2254), tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro 

de 2019 (cf. fls. 1514-A a 1515 verso). 

 No que se refere à JM Capital, a Autoridade reitera o que fora cabalmente descrito na Nota 

de Ilicitude (cf. nomeadamente secção 12.) e toda a prova plasmada no Anexo 7 à presente 

Decisão, para o qual se remete. De acordo com os elementos analisados, a JM Capital 

participa ativamente na prática em causa, pelo menos, desde outubro de 2014 (cf. JMS-2896), 

tendo-se mantido ininterruptamente até janeiro de 2019 (cf. JMS-2628). 

 A JM Capital alega na sua pronúncia sobre a Nota de Ilicitude que o único documento 

relevante para efeitos de imputação da prática à JM Capital respeita ao ano de 2017, “sendo 

que a correspondência imediatamente anterior data de Dezembro de 2016 (JMS-0785) e 

aimediatamente seguinte de maio de 2017” (cf. fls. 5247 verso). 

 Acrescenta a JM Capital que “[o] facto de esta troca de correspondência ter lugar cerca meio 

ano depois- em conjunto com a escassez geral de elementos quanto à JM Capital e a sua dispersão 

ao longo dos anos (verificando-se outros anos, como 2016, em que existem apenas 2 e-mails)- 

coloca em questão a conclusão da AdC de que a participação da JM ocorreu "ininterruptamente" 

entre outubro de 2014 e janeiro de 2019 (§ 1568 da NI)” (cf. fls. 5247 verso). 

 Porém, com base na prova constante dos autos, mormente a plasmada no Anexo 7 para o 

quais se remete, não pode, de facto, deixar de se concluir pela participação direta da JM 

Capital ao analisar o teor dos documentos a que no § 1372 se faz referência. Tais 

documentos são, por si só, suficientes para demonstrar que a JM Capital, participou na 

prática em nome próprio e distintamente das demais visadas no período compreendido 

entre outubro de 2014 e janeiro de 2019. 

 Com efeito, resulta claro que o envolvimento da JM Capital traduziu-se num envolvimento 

direto, através de contributos próprios. Em concreto, a JM Capital não só condicionou a 

atuação da CUF, como também atuou em nome próprio e por sua conta, pelo que não 

procedem as alegações da visada. 



Versão Não Confidencial 

  
 

284 

 

 Mesmo que não fosse esse o caso, considerando que a JM Capital e a CUF formam uma 

unidade económica, sempre resultaria, para efeitos de imputação da prática em causa, a 

responsabilização da JM Capital.  

 Quanto à CUF, a visada alega em sede de pronúncia sobre a Nota de Ilicitude, que a 

Autoridade é “lacunar em vários aspetos relevantes para a defesa e que a impossibilitam (…) a 

saber: (i) quanto à distinção dos vários tipos de condutas de que a CUF e as visadas vêm acusadas 

e respetiva duração (início e termo); (ii) quanto à duração da dissidência das visadas 

relativamente à nova presidência da ADSE em 2019; (iii) e quanto à caracterização do momento 

da cessação da coordenação entre a CUF, a APHP e as de mais associadas em 2019” (cf. fls. 5304). 

 Ora, as alegações da visada não encontram conforto na prova plasmada na presente Decisão 

e indicada no Anexo 8, para o qual se remete. Ao contrário, a prova confirma o envolvimento 

e a participação interventiva da CUF no desenvolvimento da prática.  

 Veja-se, a esse propósito, a título de exemplo também, o documento LusiadasSA-2320 de 

outubro de 2014, através do qual [Colaborador 63] (CUF) envia, por email, a [Colaborador 

61] (Lusíadas), [Colaborador 56] (Luz), [Colaborador 16] (CUF), [Colaborador 58] (Luz), 

[Colaborador 60] (Lusíadas) e [Colaborador 14] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) os “documentos 

produzidos pela Jose de Mello Saúde, respectivamente: 1. Doc. 6 – Pagamento de consulta de 

especialidade no internamento 2. Doc. 2 – Regularização de facturação 3. Doc. 1 – perspectiva 

jurídica” e, em resposta, [Colaborador 58] (Luz) envia a todos a “valorização de um conjunto 

de protocolos no âmbito da APHP”. 

 Tal elemento de prova confirma de forma contundente que a CUF contribuiu ativamente 

para a prática, fornecendo elementos internos da CUF, cuja natureza justificaria 

evidentemente a sua reserva e a não divulgação junto dos seus concorrentes. Ora, a CUF 

partilha consciente e intencionalmente os referidos elementos com as demais visadas. 

 Veja-se agora o documento JMS-0904, de fevereiro de 2019, através do qual, no seguimento 

de uma proposta de [Colaborador 3] (Presidente da APHP), [Colaborador 17] (CUF) envia a 

[Colaborador 82] (CUF) e à Comissão Executiva da CUF um email onde refere: 

“Na semana que vem teremos de comunicar, temos de nos preparar. 
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Deveremos manter postura “de saída” (enquanto nada se alterar) mas contribuir para o ponto 

seguinte (aphp em baixo) incluindo na clara definição das “linhas vermelhas “ ou “minimos 

negociais” para ser possivel permanecer. Falaremos sobre isto. 

(…) 

Os mínimos negociais são: 

1- fim de todas as regras de regularização, incluindo a sua não aplicação aos anos de 2017 e 

2018, e reversão da tentativa de aplicação a 2015 e 2016 (o Oscar insiste na tentativa desta 

reversão mas que não me parece possivel e terá de ir para os tribunais ou quando muito fazer 

parte de um “settlement” final); 

2- Prazo de pagamento passar para 60 dias de acordo com a lei; 

3- Fixação dos preços dos medicamentos e proteses aceitando a redução de preços mas com 

compensações (piso de sala por exemplo) que permitam neutralidade global; 

Podemos ainda acrescentar outros pontos muito relevantes, exemplo: 

- convergência de alguns preços com as seguradoras, nomeadamente consultas, mcdts, tabelas 

de medicina; 

- introdução da tabela da ordem dos médicos no regime convencionado à semelhança do que já 

se passa no regime livre; 

(…) 

O draft em baixo da aphp tem lá quase todas as ideias principais mas carece ainda de muito 

trabalho para ser eficaz na comunicação. 

A reunião de amanhã à tarde é para se começar a alinhar o plano dos planos (aphp e operadores) 

e para contribuir para a eficácia da comunicação da aphp na linha do que disse acima. Os 

envolvidos na reunião estão muito alinhados com tudo isto”. 

 Como se vê deste documento JMS-0904, a intenção da CUF resulta clara do texto quando 

refere que “na semana que vem teremos de comunicar, temos de nos preparar. Deveremos 

manter postura “de saída” (enquanto nada se alterar) mas contribuir para o ponto seguinte (aphp 

em baixo) incluindo na clara definição das “linhas vermelhas “ ou “minimos negociais” para ser 

possivel permanecer (…)”. 
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 Perante tal evidência, não carece de qualquer extrapolação ou interpretação extensiva 

quanto ao alcance do pretendido pela CUF. A sua participação é inequívoca e também o seu 

envolvimento para o sucesso da prática em causa. 

 Em face do exposto, e de acordo com os elementos analisados, a CUF iniciou a sua 

participação nos comportamentos em investigação, pelo menos, em outubro de 2014, como 

supra referido (cf. LusiadasSA-1291 e LusiadasSA-2320), tendo-se mantido 

ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro de 2019 (cf. JMS-0904, JMS-0933 e fls. 359). 

 Quanto às visadas Lusíadas SGPS e Lusíadas, é alegado em sede de pronúncia sobre a Nota 

de Ilicitude, que “nunca poderiam as Visadas aceitar a imputação de uma "infração permanente 

(...) pelo menos, entre outubro de 2014 e fevereiro de 2019” (cf. fls. 4574) e ainda que “os 

documentos citados não provam a existência de nenhuma infração, muito menos com a duração 

alegada pela AdC” (cf. fls. 4574 verso).  

 Para as visadas, “o primeiro documento em que se baseia a ADSE diz respeito a um e-mail 

dirigido, entre outros membros da direção da APHP, a representantes das Visadas, sobre 

‘assuntos a incluir numa proposta a efetuar pela APHP à ADSE’" (cf. fls. 4574).  

 Prosseguem as visadas referindo que “[j]á o doc. LusiadasSGPS-0242 e as fls. 56 e 57 dizem 

respeito à reunião havida entre as Visadas e a ADSE, na qual foi comunicada a intenção das 

primeiras de denunciarem as convenções celebradas entre as suas unidades de saúde e a ADSE, 

referindo que "atendendo à suspensão ou cessação de convenções com a ADSE por parte de 

outros grupos económicos de considerável dimensão, se tornaria incomportável para os Lusíadas 

a manutenção das convenções sem um adequado mix de utentes” (cf. fls. 4574 verso). 

 Ora, contrariamente ao alegado pelas visadas, a prova demonstra inequivocamente a 

participação das visadas no período compreendido entre outubro de 2014 e fevereiro de 

2019. 

 Veja-se, então, o documento remetido em 23.10.2014, em que [Colaborador 61] (Lusíadas), 

envia por email, a [Colaborador 58] (Luz), com conhecimento de [Colaborador 14] (Lusíadas 

e Lusíadas SGPS) e [Colaborador 60] (Lusíadas), um email contendo a análise da informação 

enviada pela Luz, a comparação dos valores propostos com os da Lusíadas e a confirmação 
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de que concordam com o proposto (cf. LusiadasSA-0129 e LusiadasSA-2242). [Colaborador 

14] (Lusíadas e Lusíadas SGPS) afirma que a validação dos preços dos pacotes cirúrgicos, das 

próteses e também dos procedimentos de quimioterapia por todos os associados “é 

fundamental para a robustez da proposta à ADSE” (cf. LusiadasSA-1053).  

 Como é fácil de constatar, a visada Lusíadas SGPS tem claramente a iniciativa de enviar um 

email através do qual partilha com as demais visadas a análise efetuada sobre dados da sua 

concorrente Luz, a comparação com os propostos pela Lusíadas e a confirmação de que 

concordam com o proposto pelos seus concorrentes. Não resultam quaisquer dúvidas, 

neste caso, da participação da Lusíadas SGPS, pelo menos, desde esta data e por referência 

ao documento LusiadasSA-1053. 

 Igualmente determinante revela-se a postura da Lusíadas SGPS, no documento 

LusiadasSGPS-0242 de 28.02.2019, no qual as visadas Lusíadas e Lusíadas SGPS, escrevem: 

“Vamos reunir hoje com a ADSE – nesta reunião vamos comunicar e entregar a carta onde é 

apresentada a nossa intenção de sair do Sistema depois de julho (de acordo com os 

procedimentos contratuais) caso não ocorram alterações até ao final de março. Irá ser entregue 

na reunião um conjunto de propostas, incluíndo uma proposta de tabela de preços. Em suma, a 

nossa posição é favorável ao processo negocial e de acordo com as intenções do Governo” (cf. 

LusiadasSGPS-0242) (tradução nossa). 

 Resulta, pois, que tal elemento de prova não carece de explicação, ficando claro que a 

Lusíadas SGPS tem um contributo efetivo na prática em causa até fevereiro de 2019, tendo 

iniciado a sua participação nos comportamentos em investigação, pelo menos, em outubro 

de 2014 (cf. LusiadasSA-1291 e LusiadasSA-1053), tendo-se mantido ininterruptamente, até 

fevereiro de 2019 (cf. LusiadasSGPS-0242 e fls. 56 e 57). Tais elementos de prova são 

amplamente corroborados pelos demais documentos concernentes à imputação da visada 

constantes do Anexo 9 à presente Decisão e para o qual se remete. 

 No que se refere à visada Lusíadas, veja-se, como exemplo, o documento datado de 

13.10.2014, em que [Colaborador 61] (Lusíadas) envia, por email, a [Colaborador 56] (Luz), 

[Colaborador 16] (CUF), [Colaborador 63] (CUF), [Colaborador 12] (Presidente da APHP) e 

[Colaborador 58] (Luz) um “draft da resposta relativa ao AMP [Atendimento Médico 
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Permanente] que os Lusíadas elaboraram”, para enviar à ADSE, e refere que o “documento 

servirá de base para a nossa resposta, sendo que qualquer contributo que melhore/complemente 

os pontos de vista agora enviados é certamente uma mais valia para todos” (cf. LuzSaude-1473). 

 De acordo com o documento supra, a Lusíadas elaborou, para enviar à ADSE um “documento 

[que] servirá de base para a nossa resposta”. A partilha deste tipo de informação interna com 

seus concorrentes que permite inclusivamente que os referidos concorrentes elaborem as 

respetivas respostas com base na produzida pela Lusíadas, determina necessariamente que 

a Lusíadas participou ativamente na prática em causa, pelo menos, desde outubro de 2014 

até fevereiro de 2019, tal como evidenciado no documento LusiadasSGPS-0242 (e fls. 56 e 

57), supra citado. 

 Com efeito, resulta claro do documento já citado que a Lusíadas desempenha um papel ativo 

e participante para a implementação da prática em causa. 

 Assim, e de acordo com os elementos analisados, a Lusíadas SGPS iniciou a sua participação 

nos comportamentos em investigação, pelo menos, em outubro de 2014 (cf. LusiadasSA-

1291 e LusiadasSA-1053), tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro 

de 2019 (cf. LusiadasSGPS-0242 e fls. 56 e 57). Tais elementos de prova são amplamente 

corroborados pelos demais documentos concernentes à imputação da visada constantes do 

Anexos 9 à presente Decisão e para o qual se remete. 

 A Lusíadas iniciou a sua participação nos comportamentos em investigação, pelo menos, em 

outubro de 2014 (cf. LusiadasSA-1291 e LuzSaude-1473), tendo-se mantido 

ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro de 2019 (cf. LusiadasSGPS-0242 e fls. 56 e 57). 

Tais elementos de prova são amplamente corroborados pelos demais documentos 

concernentes à imputação da visada constantes do Anexo 10 à presente Decisão e para o 

qual se remete. 

 No que se refere à visada Luz, é alegado em sede de pronúncia sobre a Nota de Ilicitude que 

não resulta do documento LusiadasSA-1291 qualquer indício da participação da Luz num 

comportamento restritivo da concorrência (cf. fls 5212 verso). 
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 A AdC reitera o referido na Nota de Ilicitude quanto à participação ativa da Luz na prática 

em causa. Com efeito, resulta do referido documento LusiadasSA-1291 de 03.10.2014 que a 

visada Luz participou e contribuiu indubitavelmente para a implementação da prática desde 

outubro de 2014 e até fevereiro de 2019. 

 Atenda-se ao referido no documento LusiadasSA-1291, que [Colaborador 56] (Luz) envia um 

email a [Colaborador 14] (Lusíadas e Lusíadas SGPS), [Colaborador 16] (CUF), [Colaborador 

63] (CUF), [Colaborador 12] (Presidente da APHP) e [Colaborador 61] (Lusíadas), com 

conhecimento de [Colaborador 58] (Luz), para apreciação e complemento, contendo um 

“resumo dos assuntos a incluir numa proposta a efetuar pela APHP à ADSE, com indicação dos 

responsáveis pela redação de cada proposta específica e respetivo argumentário (sem prejuízo 

do contributo de todos os associados em cada um dos temas)”. Envia também: “lista de 

procedimentos cirúrgicos frequentes a empacotar”, “lista de protocolos clínicos oncológicos 

(quimioterapia) a empacotar por ciclo” e “lista de próteses operatórias (que não estejam incluídas 

nos pacotes cirúrgicos a propor) passíveis de proposta de preço único de acordo com a sua 

designação genérica”. 

 [Colaborador 56] (Luz) propõe que “cada associado leve para a próxima reunião da associação 

(dia 10 de Outubro ás 15h nas instalações dos Lusíadas Saúde) e na medida do possível, 

propostas específicas de valores a propor, de acordo com o seu historial de faturação” (cf. 

LusiadasSA-1291). 

 [Colaborador 56] (Luz) sugere a inclusão, na proposta da APHP à ADSE, dos seguintes temas: 

“Não aceitação da metodologia de regularização da faturação”, “Não aceitação da indicação dos 

códigos do Infarmed nas áreas onde este é solicitado”, “Impossibilidade de fazer um conjunto 

alargado de pacotes oncológicos numa primeira fase” e “Impraticabilidade de indicação do NIF 

do médico e técnico em todos os atos/procedimentos efetuados” (cf. LusiadasSA-1291). 

 Por último, [Colaborador 56] (Luz) sugere, relativamente à proposta da APHP à ADSE: 

“fazer um enquadramento inicial que contestava as abordagens metodológicas seguidas pela 

ADSE por diversas razões mas que apresentava como alternativa à mesma um compromisso e 

esforço da APHP, agora iniciado, de empacotamento progressivo dos procedimentos cirúrgicos e 
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protocolos oncológicos e ainda de estabelecimento de preços para designações genéricas de 

próteses de valor significativo” (cf. LusiadasSA-1291). 

 Tal documento, em rigor, permite concluir pelo envolvimento e participação clara da Luz até 

à denúncia da convenção da ADSE, conforme resulta de fls. 58 e 59 verso dos autos. 

 Assim, e de acordo com os elementos analisados, a Luz iniciou a sua participação nos 

comportamentos em investigação, pelo menos, em outubro de 2014 (cf. LusiadasSA-1291), 

tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro de 2019 (cf. fls. 58 e 59 verso 

e fls. 1516). Tais elementos de prova são amplamente corroborados pelos demais 

documentos concernentes à imputação da visada constantes do Anexo 11 à presente 

Decisão e para o qual se remete. 

28 Síntese da matéria de facto 

 A Trofa SGPS e a Trofa (integrantes do Grupo Trofa), o HPA, a JM Capital e a CUF (integrantes 

do Grupo Mello), a Lusíadas SGPS e a Lusíadas (integrantes do Grupo Lusíadas) e a Luz, são 

empresas ativas no setor da prestação de cuidados de saúde privados em território nacional 

(cf. secção 25). 

 No âmbito da sua atividade celebram convenções com subsistemas de saúde públicos, 

nomeadamente com a ADSE e com o IASFA (cf. secção 27.1). 

 A relação entre os subsistemas e as entidades prestadoras dos cuidados de saúde ao abrigo 

destas convenções tem natureza contratual (cf. secção 27.1). 

 O comportamento das visadas ocorre no mercado nacional da contratação de serviços de 

saúde hospitalares privados por subsistemas de saúde/seguradoras, ficando em aberto a 

possibilidade de eventuais segmentações do referido mercado (cf. secção 26.1). 

 Em causa nos presentes autos está a contratação de serviços de saúde hospitalares privados 

por parte da ADSE no território nacional (cf. secção 26.1.1.4). 

 No que se refere à posição das empresas de saúde visadas, concluiu-se que estas 

representaram, no quadriénio 2016-2019, entre [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 
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19/2012]% a [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% da despesa suportada pela 

ADSE com o seu regime convencionado (cf. § 492). 

 No que se refere ao comportamento das visadas, resulta, em síntese, da secção 27, o 

seguinte: 

  Sem prejuízo de a prova analisada poder eventualmente identificar indícios de coordenação 

e/ou concertação de comportamentos relativamente à regularização da dívida do IASFA, tais 

indícios não se revelam fortes o suficiente para permitir à Autoridade concluir pela existência 

de uma infração à Lei da Concorrência (cf. § 1303 supra). 

 As empresas de saúde visadas coordenaram os seus interesses e comportamentos no 

âmbito das negociações com a ADSE, relativamente à sua tabela de preços e regras, bem 

como ao processo de regularização das faturas de 2015 e 2016, sobretudo, através e com a 

participação da APHP. 

 A APHP teve um papel ativo na articulação entre as empresas de saúde visadas, tendo as 

suas iniciativas contribuído para e facilitado o alinhamento da posição das mesmas.   

 A APHP realizou, pelo menos, 59 reuniões de Direção entre 2014 e 2019, nas quais foram 

discutidas as negociações com a ADSE. Em particular, as reuniões de Direção da APHP 

apresentaram uma maior frequência no período entre 2017 e 2019, em que a Direção da 

APHP reuniu, pelo menos, em 40 ocasiões79. 

 As empresas de saúde visadas também se coordenavam à margem da APHP, existindo prova 

de contactos bilaterais entre as mesmas efetuados presencialmente, por email e por 

telefone.  

 Foram realizadas, pelo menos: (i) 1 reunião entre a Luz e a Lusíadas; (ii) 7 reuniões entre a 

Luz e a CUF; (iii) 3 reuniões entre a Luz e a Trofa; e (iv) 1 reunião entre a Lusíadas e a Trofa. 

 No seio da APHP foi criado o Grupo de Trabalho da APHP, com o objetivo de desenvolver o 

trabalho de suporte às negociações com a ADSE, nomeadamente, a recolha e sistematização 

 

79 Importa igualmente referir, neste contexto, que a Direção da APHP reuniu, pelo menos, em 6 ocasiões com 
organismos governamentais no período entre 2014 e 2019. 
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de informação relativa a preços e outras condições comerciais que sustentaram as 

contrapropostas apresentadas à ADSE.   

 Os membros do Grupo de Trabalho da APHP reuniam-se com frequência, por regra na sede 

da APHP, existindo também prova da existência de contactos entre as visadas realizados por 

telefone. 

 Nas “reuniões técnicas” realizadas pelo Grupo de Trabalho eram preparadas as respostas e 

(contra)propostas a apresentar à ADSE, em particular, no que respeita ao empacotamento 

de atos médicos e aos valores dos referidos pacotes, bem como o posicionamento da APHP 

em relação a outros termos propostos pela ADSE referentes à tabela de preços e regras da 

rede ADSE.  

 O Grupo de Trabalho da APHP realizou, pelo menos, 30 reuniões entre 2014 e 2019. De igual 

modo, as reuniões do Grupo de Trabalho da APHP apresentaram uma maior frequência no 

período entre 2017 e 2019, em que o Grupo de Trabalho reuniu, pelo menos, em 17 ocasiões. 

 As visadas discutiam as reações a adotar face às comunicações da ADSE, articulavam-se para 

redigir respostas conjuntas no âmbito das diversas interações negociais com a ADSE, 

dividindo a redação pelos diferentes grupos de saúde visados, trocavam de forma secreta 

informações comercialmente sensíveis de cada prestador sobre preços/custos de bens e 

serviços e sobre atos médicos, bem como sobre intenções do posicionamento futuro de 

cada empresa no mercado.  

 Posteriormente, o contributo de cada prestador era fundido num único documento para 

aprovação em reunião de Direção da APHP com vista à sua apresentação formal à ADSE. 

 A APHP coordenou, diretamente e através do Grupo de Trabalho da APHP, reações e 

respostas dos associados no âmbito das negociações com a ADSE relativamente à sua tabela 

de preços e regras, bem como ao processo de regularização das faturas de 2015 e 2016.  

 Por diversas vezes, o Presidente da APHP apelou e promoveu a coesão e alinhamento dos 

grupos de hospitalização privada. 

 A APHP também tomou posição e reagiu em nome dos seus associados. 
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 Em diversos momentos, a APHP preparou, ela própria, em nome dos seus associados, as 

cartas a dirigir à ADSE, em reação a medidas adotadas pela ADSE ou no âmbito da 

preparação de propostas, recolhendo para tal as opiniões, comentários e dados das visadas, 

nomeadamente no que se refere à criação de pacotes com preços fechados, à discussão das 

regras de comparticipação e ao processo de regularização da faturação de 2015 e 2016. 

 [Colaborador 3] (Presidente da APHP) participava em reuniões “a dois” com a ADSE, onde 

negociava tabelas de preços e procedimentos operacionais no âmbito da convenção com a 

referida entidade, em nome dos associados, nomeadamente das empresas de saúde 

visadas. 

 Foram realizadas, pelo menos, 36 reuniões entre a APHP e a ADSE sobre as negociações 

envolvendo as visadas e a ADSE, sendo o período entre 2017 e 2019 aquele em se verificou 

uma maior frequência das mesmas, uma vez que a APHP e a ADSE reuniram nesse período, 

pelo menos, em 19 ocasiões80. 

 Adicionalmente, e na sequência da decisão da ADSE, em 2018, de proceder à regularização 

da faturação de 2015 e 2016, as empresas de saúde visadas, de forma conjunta e 

coordenada, suspenderam e/ou ameaçaram denunciar as convenções com a ADSE, 

condicionando de forma decisiva o decurso das negociações com a ADSE, bem como 

obstaculizando a respetiva cobrança. 

 No que respeita ao período de envolvimento das visadas, de acordo com a investigação 

desenvolvida na sequência da adoção da NI, a AdC conclui que: 

(i) A APHP iniciou a sua participação nos comportamentos descritos supra, pelo menos, 

em outubro de 2014, momento em que estabelece o contacto com as empresas de 

saúde visadas no que respeita às negociações com a ADSE (cf. § 631), tendo-se 

mantido ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro de 2019; 

 

80 Importa igualmente referir, neste contexto, que ocorreram, pelo menos, 2 reuniões tripartidas entre a 
APHP, ADSE e organismos governamentais no período entre 2014 e 2019. 
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(ii) A Trofa SGPS iniciou a sua participação nos comportamentos descritos supra, pelo 

menos, em outubro de 2014, tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até 

fevereiro de 2019 (cf. secção 27.1.3.2.1); 

(iii) A Trofa iniciou a sua participação nos comportamentos descritos supra, pelo menos, 

em outubro de 2014, tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro 

de 2019 (cf. secção 27.1.3.2.2); 

(iv) O HPA iniciou a sua participação nos comportamentos descritos supra, pelo menos, 

em maio de 2015, tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até fevereiro de 

2019 (cf. secção 27.1.3.3); 

(v) A JM Capital iniciou a sua participação nos comportamentos descritos supra, pelo 

menos, em outubro de 2014, tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até 

janeiro de 2019 (cf. secção 27.1.3.4.1); 

(vi) A CUF iniciou a sua participação nos comportamentos descritos supra, pelo menos, 

em outubro de 2014, tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até abril de 

2019 (cf. secção 27.1.3.4.2); 

(vii) A Lusíadas SGPS iniciou a sua participação nos comportamentos descritos supra, pelo 

menos, em outubro de 2014, tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até 

fevereiro de 2019 (cf. secção 27.1.3.5.1); 

(viii) A Lusíadas iniciou a sua participação nos comportamentos descritos supra, pelo 

menos, em outubro de 2014, tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até 

fevereiro de 2019 (cf. secção 27.1.3.5.2); 

(ix) A Luz iniciou a sua participação nos comportamentos descritos supra, pelo menos, em 

outubro de 2014, tendo-se mantido ininterruptamente, pelo menos, até abril de 2019 

(cf. secção 27.1.3.6). 
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 DO DIREITO 

29 Apreciação jurídica e económica do comportamento das visadas 

 Da factualidade descrita na presente Decisão, suportada em acervo probatório preciso e 

concordante, resulta que a Trofa SGPS, a Trofa (integrantes do Grupo Trofa), o HPA, a JM 

Capital, a CUF (integrantes do Grupo Mello), a Lusíadas SGPS, a Lusíadas (integrantes do 

Grupo Lusíadas) e a Luz, consciente e voluntariamente, estabeleceram e implementaram 

um acordo ou prática concertada restritivo(a/os) da concorrência, conforme se confirmará 

infra, com o objetivo comum de condicionar as negociações com a ADSE, assegurando a 

fixação do nível de preços e de outras condições comerciais que não resultariam do 

comportamento individual das empresas de saúde visadas, bem como obstaculizar o 

processo de regularizações da ADSE relativo à faturação de 2015 e 2016. O referido acordo 

ou prática concertada culminou com a coordenação da suspensão e/ou ameaça de denúncia 

das convenções com a ADSE, por parte das empresas de saúde visadas. 

 As visadas discutiam as reações a adotar face às comunicações da ADSE, articulavam-se para 

redigir uma resposta conjunta no âmbito das diversas interações negociais com a ADSE, 

dividindo a redação da mesma pelos diferentes grupos de saúde visados, trocavam de forma 

secreta informações comercialmente sensíveis de cada prestador sobre preços/custos de 

bens e serviços e sobre atos médicos, bem como sobre intenções do posicionamento futuro 

das empresas no mercado. 

 Este acordo ou prática concertada foi implementado com a participação ativa da APHP que 

não só desempenhou um papel de facilitador e promotor, mas também contribuiu 

ativamente para a sua execução. 

 Tais comportamentos, nos termos que passarão a detalhar-se, consubstanciam uma prática 

restritiva da concorrência, nos termos e para os efeitos do disposto do n.º 1 do artigo 9.º da 

Lei n.º 19/2012.  

 Importa, por isso, proceder à qualificação jurídica e económica destes comportamentos de 

acordo com o regime legal aplicável. 
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 Sublinha-se que – e também em resposta ao alegado pelo HPA (cf. fls. 5398, 5398 verso, 

5399, 5400 e 5400 verso) e pela Luz (cf. fls. 5228) em sede de PNIs –, considerando não 

resultarem diferenças no comportamento das  visadas na prática que exijam tratamento 

distinto entre si, na presente Decisão, para efeitos da análise do preenchimento dos 

elementos do tipo, a Autoridade abordará o preenchimento do tipo objetivo e subjetivo 

conjuntamente para todas as visadas, com as devidas adaptações sempre que resulte 

necessário. 

29.1 Regime jurídico da concorrência aplicável 

29.1.1 Regime substantivo 

 A Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, que aprovou o atual regime jurídico da concorrência, 

revogou a Lei n.º 18/2003, de 11 de junho, que estabelecia o anterior regime jurídico da 

concorrência, tendo o novo regime entrado em vigor em 07.07.2012. 

 Do ponto de vista substantivo, o artigo 3.º do RGCO, aplicável ex vi n.º 1 do artigo 13.º da Lei 

n.º 19/2012, determina que: 

“1 - A punição da contraordenação é determinada pela lei vigente no momento da prática do 

facto ou do preenchimento dos pressupostos de que depende. 

2- Se a lei vigente ao tempo da prática do facto for posteriormente modificada, aplicar-se-á a lei 

mais favorável ao arguido, salvo se este já tiver sido condenado por decisão definitiva ou 

transitada em julgado e já executada”. 

 Acresce que, de acordo com o artigo 5.º do RGCO, aplicável ex vi n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 

19/2012, “o facto considera-se praticado no momento em que o agente atuou ou, no caso de 

omissão, deveria ter atuado (…)”. 

 No caso das infrações instantâneas, no âmbito das quais a consumação do ilícito se verifica 

num determinado momento certo, é esse o momento relevante para a determinação da lei 

aplicável. No caso das infrações permanentes, o momento da consumação perdura no 

tempo, enquanto subsistir o comportamento ilícito, sendo a lei aplicável a lei vigente no 

momento em que cessa o facto censurável. 
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 No presente caso, como se verá adiante na secção 29.4.2 da presente Decisão, está indiciada 

uma única infração de natureza permanente, que ocorreu entre, pelo menos, 2014 e 2019.  

 Nestes termos, deve ser considerada aplicável à factualidade típica a Lei n.º 19/2012, ao 

abrigo da qual será apreciada a infração objeto da presente Decisão. 

29.1.2 Regime processual 

 No que respeita à aplicação da lei processual, a alínea a) do n.º 1 do artigo 100.º da Lei n.º 

19/2012 estabelece que a mesma se aplica “aos processos de contraordenação cujo inquérito 

seja aberto após a [sua] entrada em vigor” da referida Lei.  

 Tendo o inquérito do presente processo sido instaurado, por decisão do conselho de 

administração da Autoridade da Concorrência, em 14.03.2019 (cf. fls. 2 a 6), ou seja, após a 

entrada em vigor da Lei n.º 19/2012 (ocorrida em 07.07.2012), é esta a lei aplicável à 

tramitação processual. 

 De salientar ainda que, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 19/2012, “[o]s processos por 

infração ao disposto nos artigos 9.º (…) regem-se pelo previsto na presente lei e, subsidiariamente, 

pelo regime geral do ilícito de mera ordenação social, aprovado pelo Decreto-Lei no 433/82, de 

27 de outubro”. 

29.1.3 Aplicabilidade do artigo 101.º do TFUE 

29.1.3.1 Posição da AdC em sede de NI 

 Em sede de NI, e na secção 26 da presente Decisão, a Autoridade, após análise da 

factualidade em apreço, concluiu que o mercado relevante em causa nos presentes autos 

corresponde ao mercado nacional da contratação de serviços de saúde hospitalares 

privados por subsistemas de saúde/seguradoras. 
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 Em concreto, está em causa a contratação de serviços de saúde hospitalares privados por 

parte da ADSE81, no território nacional. 

 Tais serviços são destinados a um grupo delimitado de beneficiários no território nacional e 

cujo acesso depende do cumprimento de requisitos prévios, apenas preenchidos, grosso 

modo, pelo universo de funcionários públicos em Portugal. 

 O processo não foi, pois, instaurado nos termos e para os efeitos de aplicação do artigo 101.º 

do TFUE. 

29.1.3.2 Pronúncia das visadas  

 Em sede de PNI, as visadas APHP (cf. fls. 5455), CUF (cf. fls. 5304 verso e ss) e Grupo Lusíadas 

(cf. fls. 4563 e ss) questionaram a razão que levou a AdC a concluir pela existência de uma 

violação do artigo 9.º da LdC sem ter igualmente considerado aplicável o artigo 101.º do 

TFUE. 

 Para a visada APHP, o n.° 1 do artigo 3.° do Regulamento n.° 1/2003 impõe às autoridades 

nacionais da concorrência (e aos tribunais nacionais) o dever de aplicação simultânea da 

respetiva legislação nacional de concorrência e do n.° 1 do artigo 101.° do TFUE. 

 A CUF, por sua vez, refere que a prática administrativa da Comissão Europeia, da AdC e a 

jurisprudência do TJUE justificam a aplicação do artigo 101.º do TFUE quando as condutas 

em causa têm incidência na totalidade do território nacional, quando algumas visadas têm 

participações de empresas estabelecidas noutros Estados-Membros ou são participadas por 

empresas estabelecidas noutros Estados-Membros ou Estados terceiros e ainda quando 

estão em causa empresas com uma posição de mercado considerável, tendo um volume de 

negócios significativo, pelo que a matéria tem, na perspetiva da CUF, incidência no mercado 

interno, ou seja, no comércio entre Estados-Membros. 

 

81 No que se refere à contratação de serviços de saúde hospitalares privados por parte do IASFA remete-se 
para o § 1303 supra. 
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 A CUF entende que as práticas descritas pela AdC afetariam o comércio entre Estados-

Membros, tanto na ótica do estabelecimento e prestação de serviços como na perspetiva da 

circulação de capitais, pelo que seria de aplicar o artigo 101.º do TFUE. 

 Conclui a CUF a este respeito que a não aplicação simultânea do direito nacional e da União 

Europeia a condutas abrangidas por este último tem consequências importantes e bem 

conhecidas, referindo o disposto no artigo 3.º, n.º 1 do Regulamento n.º 1/200382. 

 Para as visadas do Grupo Lusíadas, a análise sobre a aplicação do artigo 101.º do TFUE, ou 

seja, sobre a suscetibilidade de afetação, positiva ou negativa, direta ou indireta, do 

comércio entre os Estados-Membros deveria ter sido realizada pela AdC desde logo na 

abertura de inquérito.  

 As visadas do Grupo Lusíadas consideram que se a AdC tivesse analisado o artigo 101.º do 

TFUE e concluído pela sua aplicação teria porventura recolhido contributos úteis das suas 

congéneres, confirmando que este processo de negociação coletiva é comum em vários dos 

restantes Estados-Membros, precisamente porque gera eficiências, reconhecidas 

inclusivamente pela OCDE e a OMS e que, segundo as visadas, não é sancionado em outros 

Estados-Membros. 

29.1.3.3 Apreciação da AdC e conclusão 

 A aplicação do artigo 101.º do TFUE83 não resulta e nem pode resultar de uma decisão 

automática ou mecânica por parte da autoridade que tem competências para a respetiva 

aplicação, como parecem sugerir as visadas. 

 Ao contrário, deve tratar-se de um exercício refletido e objeto de rigorosa ponderação em 

função dos factos em análise. 

 

82 Regulamento (CE) N.º 1/2003 do Conselho de 16 de dezembro de 2002 relativo à execução das regras de 
concorrência estabelecidas nos artigos 81.º e 82.º (atuais 101.º e 102.º, respetivamente) do Tratado. 
83 Comunicação da Comissão (2011/C 11/01) Orientações sobre a aplicação do artigo 101.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal.  
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 Importa recordar a redação do artigo 3.º, n.º 1 do Regulamento n.º 1/2003: “[s]ão 

incompatíveis com o mercado interno e proibidos (...) todos os acordos entre empresas, todas as 

decisões de associações de empresas e todas as práticas concertadas que 

sejam suscetíveis de afetar o comércio entre os Estados-Membros e que tenham por 

objetivo ou efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno (...)” 

(sublinhado nosso). 

 Neste contexto, sublinhe-se a letra do referido artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1/2003, 

a qual contém um elemento de ponderação por referência ao caso concreto e que se prende 

com a noção de suscetibilidade de afetação do mercado. 

 No caso concreto dos presentes autos, atendendo ao já referido na secção 29.1.3.1 supra, a 

Autoridade concluiu pela não verificação dos pressupostos de aplicação do artigo 101.º do 

TFUE. 

 Por fim, a circunstância de não se verificarem os pressupostos de aplicação do artigo 101.º 

do TFUE não condiciona a imputação do comportamento ao abrigo do artigo 9.º da LdC, 

como resulta expressamente das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 68.º da LdC. 

29.2 Mercado relevante 

29.2.1 Posição da AdC em sede de NI 

29.2.1.1 Da metodologia de definição do mercado relevante 

 O preenchimento dos tipos de infração previstos na Lei da Concorrência implica, em regra, 

a definição prévia do(s) mercado(s) relevante(s), com referência ao(s) qual(is) se determina a 

existência de uma prática restritiva da concorrência. 

 O conceito de mercado relevante tem, no âmbito jusconcorrencial, uma dupla dimensão ou 

sentido: a dimensão material, correspondente ao mercado relevante do produto ou serviço, 

e a dimensão geográfica, correspondente ao mercado geográfico relevante. 
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 O “mercado de produto relevante compreende todos os produtos e/ou serviços considerados 

permutáveis ou substituíveis pelo consumidor devido às suas características, preços e utilização 

pretendida”84. 

 Para a definição do mercado de produto relevante, a substituição pelo lado da procura 

constitui o elemento de disciplina mais imediato e eficaz sobre os fornecedores de um dado 

produto. A substituibilidade do lado da oferta pode igualmente ser tomada em consideração 

na definição dos mercados nos casos em que os seus efeitos são equivalentes aos da 

substituição do lado da procura em termos de eficácia e efeito imediato. 

 O “mercado geográfico relevante compreende a área em que as empresas em causa fornecem 

produtos ou serviços, em que as condições da concorrência são suficientemente homogéneas e 

que podem distinguir-se de áreas geográficas vizinhas devido ao facto, em especial, das condições 

da concorrência serem consideravelmente diferentes nessas áreas”85. 

 Para a definição do mercado geográfico relevante, podem, assim, analisar-se diversos 

fatores, como sejam as variações de preços entre áreas geográficas diferentes, as 

características básicas da procura, opiniões dos consumidores e dos concorrentes, a atual 

estrutura geográfica das compras, o fluxo das trocas comerciais, as barreiras e custos 

associados às trocas entre áreas geográficas diferentes. 

29.2.1.2 Da desnecessidade da definição do mercado relevante no caso em análise 

 Tal como referido supra (cf. secção 26.3), reitera-se, nos termos da jurisprudência já citada 

constante dos tribunais europeus86,87, que a definição de mercados relevantes não é 

indispensável em processos por práticas restritivas da concorrência no âmbito de acordos, 

 

84 Cf. “Comunicação da Comissão relativa à definição de mercado relevante para efeitos do direito comunitário da 
concorrência”, in JO C 372, de 9.12.1997, p. 6, parágrafo 7.  
85 Cf. ponto 8 da supra referida Comunicação da Comissão. 
86 Cf. Acórdãos do TPI, Groupe Danone c. Comissão, T-38/02, Col. II-4407 (2005), e Brouwerij Haacht NV c. 
Comissão, T-48/02, Col. II-5259 (2005).  
87 Cf. Acórdão do Tribunal Geral (Segunda Secção) de 28.06.2016, Portugal Telecom, SGPS SA c. Comissão 
Europeia, T-208/13, parágrafos 175 e 176. 
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práticas concertadas ou decisões de associações de empresas a que seja atribuído um 

objetivo restritivo da concorrência.  

 Este entendimento foi reiterado pelo TGUE, em Acórdão de 28.06.2016 referido supra, no 

caso Portugal Telecom – SGPS, S.A. c. Comissão Europeia: 

“No entanto, embora, no âmbito da interpretação do contexto de um acordo, haja que tomar em 

consideração as condições reais do funcionamento e da estrutura do mercado ou dos mercados 

em causa, a Comissão não é sempre obrigada a proceder a uma definição precisa do mercado 

ou dos mercados em causa. Com efeito, a definição do mercado em causa não desempenha o 

mesmo papel consoante se trate de aplicar o artigo 101.º TFUE ou o artigo 102.º TFUE. No âmbito 

da aplicação do artigo 102.º TFUE, a definição adequada do mercado em causa é uma condição 

necessária e prévia a qualquer julgamento sobre um comportamento pretensamente 

anticoncorrencial (acórdãos de 10 de março de 1992, SIV e o./Comissão, T 68/89, T 77/89 e T 

78/89, Colet., EU:T:1992:38, n.º 159, e de 11 de dezembro de 2003, Adriatica di 

Navigazione/Comissão, T 61/99, Colet., EU:T:2003:335, n.º 27), uma vez que, antes de declarar a 

existência de um abuso de posição dominante, é necessário estabelecer a existência de uma 

posição dominante em dado mercado, o que pressupõe que este mercado tenha sido 

previamente delimitado. Em contrapartida, resulta de jurisprudência constante que, no quadro 

da aplicação do artigo 101.º, n.º 1, TFUE, é para determinar se o acordo em causa é suscetível de 

afetar o comércio entre Estados Membros e tem por objetivo ou por efeito impedir, restringir ou 

falsear a concorrência no mercado interno que é necessário definir o mercado em causa 

(acórdãos de 21 de fevereiro de 1995, SPO e o./Comissão, T 29/92, Colet., EU:T:1995:34, n.º 74, e 

Adriatica di Navigazione/Comissão, já referido, EU:T:2003:335, n.º 27; v., também, acórdão de 12 

de setembro de 2007, Prym e Prym Consumer/Comissão, T 30/05, EU:T:2007:267, n.º 86 e 

jurisprudência aí referida) (…). Assim, no quadro do artigo 101.º, n.º 1, TFUE, não é necessária 

uma definição prévia do mercado relevante sempre que (…) a Comissão tenha podido 

corretamente chegar à conclusão, sem uma delimitação prévia do mercado, que o acordo em 

causa falseava a concorrência e era suscetível de afetar de forma sensível o comércio entre os 

Estados Membros. Trata-se, nomeadamente, do caso das restrições mais graves, explicitamente 

proibidas pelo artigo 101.º, n.º 1, alíneas a) a e), TFUE (conclusões do advogado geral Y. Bot nos 

processos apensos Erste Group Bank e o./Comissão, C 125/07 P, C 133/07 P, C 135/07 P e C 137/07 
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P, Colet., EU:C:2009:192, n.os 168 a 175). Se o próprio objeto de um acordo for restringir a 

concorrência através de uma «partilha de mercados», não será assim necessário definir com 

precisão os mercados geográficos em causa, pois a concorrência efetiva ou potencial foi 

necessariamente restringida (acórdão Mannesmannröhren Werke/Comissão, n.º 150, supra, 

EU:T:2004:218, n.º 132)”. 

 Neste sentido, não se revela necessária uma delimitação prévia e exata do(s) mercado(s) 

relevante(s) em processos por práticas restritivas da concorrência no âmbito de acordos, 

práticas concertadas ou decisões de associações de empresas a que seja, desde logo, 

atribuído um objeto que é, em si mesmo, restritivo da concorrência. 

 Assim, estando perante uma restrição à concorrência por objeto no âmbito do n.º 1 do artigo 

9.º da Lei n.º 19/2012, não será, pois, necessária a delimitação prévia e exata dos mercados 

relevantes, na medida em que, independentemente de se considerar um mercado mais lato 

ou mais restrito, as conclusões referentes à infração não se alterariam. 

 Sem prejuízo do atrás exposto, referem-se, em seguida, os mercados relevantes com o 

propósito de permitir o enquadramento e contextualização da prática restritiva da 

concorrência em causa.  

29.2.1.3 O mercado relevante identificado 

 Conforme descrito na secção 25 da presente Decisão, constata-se que as empresas de saúde 

visadas se dedicam à prestação de cuidados de saúde. 

 Assim, nos termos da análise realizada na secção 26, para a qual se remete, e tendo por base 

os critérios acima mencionados para determinar o mercado do produto ou serviço e o 

mercado geográfico relevante, identifica-se o mercado nacional da contratação de serviços 

de saúde hospitalares privados por subsistemas de saúde/seguradoras como o mercado em 

que se insere a prática objeto de análise no presente processo, tendo-se procedido à sua 

caracterização. 

 Deixa-se, no entanto, em aberto, a possibilidade de eventuais segmentações do referido 

mercado. 
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 Sem prejuízo deste entendimento, refira-se que, em causa nos presentes autos está a 

contratação de serviços de saúde hospitalares privados por parte da ADSE88, no território 

nacional. 

29.2.2 Pronúncia das visadas 

 As visadas pronunciaram-se, em sede de pronúncia sobre a Nota de Ilicitude, sobre a 

definição de mercado relevante, nos termos melhor referidos na secção 26.2, para a qual se 

remete. 

29.2.3 Apreciação da AdC e conclusão 

 Na secção 26.3 da presente Decisão, para a qual se remete, tendo subjacentes os critérios 

acima mencionados, quer para a determinação do mercado do produto, quer para a 

determinação do mercado geográfico, bem como as pronúncias das visadas sobre a 

definição dos mercados relevantes, foi identificado como mercado relevante o mercado 

nacional da contratação de serviços de saúde hospitalares privados por subsistemas de 

saúde/seguradoras. 

29.3 Tipo objetivo 

 Da factualidade descrita na presente Decisão resulta a existência da prática de uma infração 

ao disposto no n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência, como melhor se demonstrará de 

seguida. 

 Nos termos do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012: 

“São proibidos os acordos entre empresas, as práticas concertadas entre empresas e as decisões 

de associações de empresas que tenham por objeto ou como efeito impedir, falsear ou restringir 

 

88 No que se refere à contratação de serviços de saúde hospitalares privados por parte do IASFA remete-se 
para o § 1303 supra. 
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de forma sensível a concorrência no todo ou em parte do mercado nacional, nomeadamente os 

que consistam em:  

a) Fixar, de forma direta ou indireta, os preços de compra ou de venda ou quaisquer outras 

condições de transação; 

b) Limitar ou controlar a produção, a distribuição, o desenvolvimento técnico ou os investimentos; 

c) Repartir os mercados ou as fontes de abastecimento; 

d) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações 

equivalentes, colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência; 

e) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de 

prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm 

ligação com o objeto desses contratos”. 

 Da letra do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 resulta assim que deve verificar-se um 

conjunto de elementos para que determinada prática seja abrangida pelo seu âmbito de 

aplicação.  

 São, pois, elementos do tipo objetivo da contraordenação prevista no n.º 1 do artigo 9.º da 

Lei n.º 19/2012: (i) a qualidade de empresa; (ii) a existência de um acordo ou prática 

concertada entre empresas; (iii) o objeto ou efeito anticoncorrencial do comportamento; (iv) 

o caráter sensível da restrição da concorrência; e (v) que a mesma tenha abrangido a 

totalidade ou parte do mercado nacional.  

 Quanto à verificação dos referidos elementos, o Tribunal de Comércio de Lisboa, na sua 

Sentença de 12.01.2006 no caso Ordem dos Médicos Veterinários c. AdC já esclareceu, a 

propósito do idêntico precedente normativo (n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 18/2003) que:  

“O legislador optou por não especificar e concretizar o que sejam acordos, práticas concertadas 

ou decisões de associações que tenham por objeto e por efeito impedir, falsear ou restringir a 

concorrência, criando o que se denomina uma norma penal (no caso contraordenacional) em 

branco. 
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A norma penal em branco será aquela que tem a particularidade de descrever de forma 

incompleta os pressupostos de punição de um crime remetendo parte da sua concretização para 

outras fontes normativas, denominando-se a primeira norma sancionadora e as segundas 

normas complementares ou integradoras. 

(…) é, no caso, às orientações da Comissão e decisões desta e dos Tribunais comunitários que 

deve ir buscar-se a integração da norma” . 

 Sendo assim, refere ainda o Tribunal que “[p]ode afirmar-se com segurança que, com as 

devidas adaptações, é, no caso, às orientações da Comissão e às decisões desta e dos Tribunais 

comunitários que deve ir buscar-se a integração da norma. Os conceitos são os mesmos e têm 

sido intensamente trabalhados e estudados e valem para o nosso direito interno como para o 

direito comunitário".  

 Mais recentemente, o TCRS referiu que: 

“Apesar de teoricamente os acordos entre empresas serem distintos das práticas concertadas, 

muitas vezes, na prática, não é fácil proceder à exacta distinção entre as duas realidades, 

especialmente se estas apresentarem um carácter complexo e duradouro. Porque assim é, a 

jurisprudência comunitária aceita a possibilidade de qualificar uma prática como um acordo e 

prática concertada (vide, acórdão do TGUE de 20 de Abril de 1999, NV Limburgse Vinyl 

Maatschappij (T-305/94 etc.), acórdão do TJUE de 8 de Julho de 1999, Anic (C-49/92), acórdão do 

TGUE de 20 de Março de 2002, HFP (T-9/99))”89. 

 Procede-se de seguida à análise de cada um dos requisitos elencados, verificando se o tipo 

objetivo da infração previsto se encontra preenchido no caso concreto para todas as visadas. 

 

89 Sentença proferida em 06.10.2021 pelo 3.º Juízo do TCRS, no âmbito de Processo n.º 71/18.3YUSTR-M, 
disponível em http://www.concorrencia.pt/. 

http://www.concorrencia.pt/
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29.3.1 Qualidade de empresa  

29.3.1.1 Posição da AdC em sede de NI 

 Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 3.º da Lei da Concorrência, é considerada uma 

empresa, para efeitos do direito da concorrência, “(…) qualquer entidade que exerça uma 

atividade económica que consista na oferta de bens ou serviços num determinado mercado, 

independentemente do seu estatuto jurídico e do seu modo de financiamento”90. 

 Esta disposição reflete aquela que vem sendo a jurisprudência da União Europeia 

desenvolvida a propósito do mesmo conceito, para efeitos de aplicação do artigo 101.º do 

TFUE. 

 A forma jurídica, o estatuto e a natureza da estrutura das entidades em causa, são 

irrelevantes, importando sim a qualificação dos elementos que a compõem enquanto 

empresas e o facto de tal estrutura prosseguir fins relacionados com as atividades 

económicas desenvolvidas por essas empresas. 

 Por atividade económica, neste sentido, entende-se a produção e comercialização de bens 

e também a prestação de serviços. 

 Deste modo, face ao exposto na secção 25 supra, a Trofa, o HPA, a CUF, a Lusíadas e a Luz 

devem ser consideradas "empresas" para efeitos do preenchimento do tipo da 

contraordenação prevista no n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência, porquanto todas 

exercem atividades económicas no âmbito da prestação de cuidados de saúde. 

 O mesmo entendimento se estende à Trofa SGPS, à JM Capital, bem como à Lusíadas SGPS, 

as quais exercem atividades económicas, nomeadamente a gestão de participações sociais. 

 Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 19/2012, considera-se como uma única empresa 

“o conjunto de empresas que, embora juridicamente distintas, constituem uma unidade 

económica ou mantêm entre si laços de interdependência” e que, por conseguinte, criam uma 

mesma unidade, podendo incluir uma pluralidade de pessoas jurídicas, singulares ou 

 

90 No âmbito europeu, ver Acórdão do TJUE, de 19.02.2002, Wouters, Proc. C-309/99. 



Versão Não Confidencial 

  
 

308 

 

coletivas, sempre que existam entre elas laços de interdependência que unam essa mesma 

entidade. 

 Neste contexto, o legislador presume ipso iure, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 

19/2012, a existência de uma unidade económica quando determinadas pessoas jurídicas, 

que exercem uma atividade económica, mantêm entre si laços de interdependência 

decorrentes: (i) de uma participação maioritária no capital; (ii) da detenção de mais de 

metade dos votos atribuído pela detenção de participações sociais; (iii) da possibilidade de 

designar mais de metade dos membros do órgão de administração ou de fiscalização; e (iv) 

do poder de gerir os respetivos negócios91. 

 Tal significa, pois, que pessoas coletivas em relação de domínio ou de grupo, mormente 

relacionadas por ligações societárias, consubstanciadas em participações de capital e/ou 

partilha de membros de órgãos sociais, poderão constituir uma mesma unidade económica 

e, nesta aceção, uma única empresa para efeitos de aplicação das regras de concorrência. 

 Deste modo, a Trofa SGPS e a Trofa constituem uma única empresa para efeitos da aplicação 

das regras da concorrência nacionais porquanto a Trofa SGPS detém a [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% a Trofa (cf. § 358 supra). 

 Do mesmo modo, a JM Capital integra o mesmo grupo económico da CUF, detendo esta 

última a [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%, pelo que constituem também 

uma única empresa nos termos supra expostos (cf. § 379 supra). 

 Por último, a Lusíadas SGPS integra o mesmo grupo económico da Lusíadas, detendo esta 

última a [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]%, pelo que constituem também 

uma única empresa nos termos referidos anteriormente (cf. § 397 supra). 

 No que se refere ao conceito de “associação de empresas” para efeitos de aplicação dos 

normativos jusconcorrenciais, este poderá traduzir-se num agrupamento de pessoas 

singulares ou coletivas, sociedades ou organismos, o qual toma decisões coletivas no quadro 

 

91 O legislador nacional acolhe, assim, a doutrina da enterprise entity, preconizada pelos Tribunais da União 
Europeia. Veja-se, entre outros, o acórdão do Tribunal de Justiça de 12.07.1984, Hydrotherm, Processo n.º 
170/83, Colet. 1984, p. 2999, parágrafos 11 e 12.    
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de tal agrupamento, visando a produção de efeitos nesse quadro e representando, 

normalmente, os interesses de determinadas categorias de agentes económicos. 

 Não se afigura necessário para a caracterização de uma associação de empresas como 

constituindo uma associação de empresas na aceção a que ora nos referimos, que esta 

desenvolva qualquer atividade comercial ou económica, podendo ter diversas formas 

jurídicas e denominar-se associação, corporação, confederação, entre outros, não sendo 

imprescindível que tenha personalidade jurídica ou fins lucrativos, bastando apenas que as 

suas associadas possam caracterizar-se como empresas nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 19/2012. 

 Deste modo, para que a APHP seja qualificada como associação de empresas importa apurar 

se os respetivos membros, os respetivos associados, neste caso, podem ser caraterizadas 

como empresas para efeitos de aplicação do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012. 

 Acresce que a APHP, tal como descrito supra (cf. § 336 supra), tem natureza jurídica de 

associação, nomeadamente de empresas de hospitalização privada, as quais como vimos, 

são consideradas como empresas para efeitos de aplicação das regras de concorrência (cf. 

§ 1495). 

 Encontra-se, pois, deste modo, verificado o primeiro dos elementos do tipo objetivo 

constante do n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência. 

29.3.1.2 Pronúncia das visadas 

 O HPA não recusa a qualidade de empresa, no entanto, considerando que apenas o Hospital 

Particular do Algarve – por oposição ao grupo empresarial HPA – e a CPALG - Clínica 

Particular do Algarve, Unipessoal, Lda. (CPALG), foram visados pelas regularizações 

retroativas da ADSE, segundo a visada, não se deve considerar o Grupo HPA como a 

“empresa relevante”, mas sim o HPA, Hospital, e a CPALG, na medida em que, caso contrário, 

a imputação dos factos excederia, de forma desproporcional e excessiva, o âmbito da 

conduta (cf. fls. 5403 verso). 

 A JM Capital e a CUF, por sua vez, estranham que os fundamentos subjacentes à consideração 

da unidade de empresa entre a JM Capital e a CUF, não tenham sido aplicadas pela AdC a 
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outras visadas, tendo em conta as consequências de tal qualificação para efeitos de 

imputação da responsabilidade às empresas considerando assim que existe discriminação 

entre visadas no que toca ao conceito de empresa (cf. fls. 5241 e 5269). 

 O Grupo Trofa alega, socorrendo-se do Acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de 

Lisboa no Processo n.º 36/16.QYUSTR .L1, que, para que uma infração seja imputada a uma 

sociedade-mãe, cabe à Autoridade alegar e provar factos que consubstanciam a prática da 

infração também por essa sociedade-mãe, não bastando que esta detenha a totalidade do 

capital social da subsidiária ou que com ela partilhe infraestruturas e administradores (cf. 

fls. 4678 verso), acrescentando que, uma vez que a AdC não apresentou evidência da 

contribuição da Trofa SGPS para os factos que configuram a infração, não poderá igualmente 

adotar uma decisão de condenação ou impor-lhe uma sanção.  

 A visada Luz, a este propósito, aponta que a NI falha na alegação dos factos que permitam 

consubstanciar a imputação de responsabilidade à Luz. Para além da falha em abordar o 

artigo 73.º, n.º 2 da LdC consistir numa falta de indiciação de factos, considera também a 

visada que resulta a ausência de demonstração do preenchimento de um requisito essencial 

para a afirmação da existência da responsabilidade contraordenacional da visada. 

 Sendo esse o caso, considera não estarem preenchidos os requisitos de imputação de uma 

infração à Luz. 

29.3.1.3 Apreciação da AdC e conclusão 

 No que se refere à alegação do HPA (cf. § 1508), a mesma não se afigura inteligível, 

porquanto a Autoridade imputou o concreto cometimento da prática ao Hospital Particular 

do Algarve, S.A., que detém as sociedades elencadas no § 370 da presente Decisão, 

representando assim o Grupo HPA. Sendo este o caso, tal não colide, nem poderia colidir, 

com a aplicação do conceito de empresa plasmado no artigo 3.º da LdC. 

 Em todo o caso, reitera-se que, tal como referido na secção 30.2, para efeitos de 

determinação da medida concreta da coima, a AdC incorpora no seu exercício o volume de 

negócios realizado pelas visadas na venda de bens ou na prestação de serviços direta ou 

indiretamente relacionados com a infração, durante o período de vigência da mesma, pelo 
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que nunca se verificaria a desproporção alegada pelo HPA em consequência da aplicação in 

casu do invocado conceito de empresa. 

 No que respeita às alegações da JM Capital, CUF e Grupo Trofa (cf. §§ 1509 e 1510), a AdC 

sublinha que ficou demonstrada a participação direta da JM Capital e da Trofa SGPS – e bem 

assim a Lusíadas SGPS – na prática em análise (cf. secção 12.2 da NI e secção 27.1.2 da 

presente Decisão), razão pela qual todas são visadas no presente processo em razão do seu 

envolvimento direto. 

 Ainda que assim não fosse, considerando que a JM Capital e a CUF formam uma unidade 

económica, tal como a Trofa SGPS e a Trofa – e bem assim a Lusíadas SGPS e a Lusíadas –, 

sempre resultaria, para efeitos de imputação da prática em causa no presente processo, a 

responsabilização da JM Capital, da Trofa SGPS e da Lusíadas SGPS. 

 A este propósito refira-se que os tribunais da União vêm uniformemente estabelecendo que 

o conceito de empresa deve ser entendido como designando uma unidade económica, 

mesmo que, do ponto de vista jurídico, essa unidade económica seja constituída por várias 

pessoas singulares ou coletivas92.  

 Quando uma tal unidade económica infringe as regras da concorrência, incumbe‑lhe, de 

acordo com o princípio da responsabilidade, responder por essa infração93. 

 Resulta ainda de jurisprudência assente da União que o comportamento de uma subsidiária 

pode ser imputado à(s) respetiva(s) sociedade(s)‑mãe, designadamente quando, apesar de 

ter personalidade jurídica distinta, essa subsidiária não determina de forma autónoma o seu 

comportamento no mercado, mas aplica, no essencial, as instruções que lhe são dadas pela 

 

92 Cf. Acórdão de 14.12.2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C‑217/05, 
Colect., p. I‑11987, n.° 40. 

93 Cf., neste sentido, Acórdãos de 8.07.1999, Comissão/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Colect., p. I‑4125, n.° 
145; de 16.11.2000, Cascades/Comissão, C‑279/98 P, Colect., p. I‑9693, n.° 78; e de 11.12. 2007, ETI e o., 
C‑280/06, Colect., p. I‑10893. 
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sociedade‑mãe94, atendendo, em particular, aos vínculos económicos, organizacionais e 

jurídicos que unem essas duas entidades jurídicas95. 

 Com efeito, nos termos da jurisprudência europeia assente, a sociedade‑mãe e a sua filial 

fazem parte de uma mesma unidade económica e, portanto, formam uma única empresa 

de acordo com o artigo 101.º do TFUE, permitindo assim à Comissão [e, no presente caso, à 

AdC], dirigir à sociedade‑mãe uma decisão que aplica coimas, sem que seja necessário 

demonstrar a implicação pessoal desta última na infração96. 

 Aliás, assentando o direito da concorrência da União no princípio da responsabilidade da 

unidade económica que cometeu a infração, ainda que a sociedade-mãe não participe 

diretamente na infração, ela exerce uma influência determinante nas filiais que nela 

participaram, pelo que poderá ser considerada solidariamente responsável97. 

 No que se refere ao caso especial de uma sociedade-mãe deter 100% do capital da filial que 

cometeu a infração às regras da concorrência, a jurisprudência refere que existe uma 

 

94 Cf., neste sentido, a título exemplificativo, Acórdãos Imperial Chemical Industries/Comissão, já referido, n.ºs 
132 e 133; Geigy/Comissão, já referido, n.° 44; de 21.02.1973, Europemballage e Continental Can/Comissão, 
6/72, Colect., p. 109, n.° 15; e Stora, n.° 26. 

95 Cf., a título exemplificativo, Acórdãos, já referidos, Dansk Rørindustri e o./Comissão, n.° 117, e ETI e o., n.° 
49. 

96 Cf. Processo C-97/08P, Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 10.09.2009, Akzo Nobel NV e 
outros contra Comissão das Comunidades Europeias: “é assim porque, nessa situação, a sociedade‑mãe e a sua 
filial fazem parte de uma mesma unidade económica e, portanto, formam uma única empresa, na aceção da 
jurisprudência [supra] mencionada. Assim, o facto de uma sociedade‑mãe e a sua filial constituírem uma única 
empresa, na aceção do artigo 81.° CE [atual 101.º TFUE], permite à Comissão, [e no presente caso à AdC], dirigir 
à sociedade‑mãe uma decisão que aplica coimas, sem que seja necessário demonstrar a implicação pessoal desta 
última na infração”. 

97 Cf. Processo C-97/08P, Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 10.09.2009, Akzo Nobel NV e 
outros contra Comissão das Comunidades Europeias: “o direito [europeu] da concorrência assenta no princípio 
da responsabilidade pessoal da entidade económica que cometeu a infração. Ora, se a sociedade mãe faz parte 
dessa unidade económica, que (…) pode ser constituída por várias pessoas jurídicas, essa sociedade mãe é 
considerada solidariamente responsável, juntamente com as outras pessoas jurídicas que constituem a referida 
unidade, pelas infrações ao direito da concorrência. Com efeito, ainda que a sociedade mãe não participe 
diretamente na infração, exerce, nesse caso, uma influência determinante nas filiais que nela participaram. Daqui 
resulta que, neste contexto, a responsabilidade da sociedade mãe não pode ser considerada uma responsabilidade 
objetiva”. 



Versão Não Confidencial 

  
 

313 

 

presunção ilidível, nos termos da qual se entende que essa sociedade‑mãe exerce uma 

influência determinante no comportamento da sua subsidiária98. 

 No caso de filiais não controladas a 100% pela sociedade-mãe, o TJUE estabeleceu que a 

sociedade-mãe pode exercer uma influência determinante no comportamento das suas 

subsidiárias se, no momento da infração, aquela detém a maioria do capital dessas 

subsidiárias ou, alternativamente, quando está “permanentemente” informada das práticas 

das subsidiárias e determina diretamente seu comportamento99. 

 Cumpre referir, neste sentido, que, embora a Lei da Concorrência não preveja 

explicitamente a imputação do comportamento ilícito das subsidiárias às sociedades-mãe a 

título solidário por força do exercício de controlo ou de influência determinante, esta 

decorre do conceito substantivo de empresa constante do artigo 3.º da Lei n.º 19/2012, que 

importa e corporiza o conceito de empresa adveniente do direito da concorrência da União 

Europeia, tal como interpretado pelo TJUE. 

 Acresce que, à luz dos princípios do primado do direito da União e da interpretação 

conforme do direito nacional à luz desse direito, as regras do direito da concorrência (no 

 

98 Cf. Processo C-97/08P, Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 10.09.2009, Akzo Nobel NV e 
outros contra Comissão das Comunidades Europeias: “[n]o caso especial de uma sociedade‑mãe deter 100% do 
capital da sua filial que cometeu uma infração às regras comunitárias da concorrência, por um lado, essa 
sociedade‑mãe pode exercer uma influência determinante no comportamento dessa filial (v., neste sentido, acórdão 
Imperial Chemical Industries/Comissão, já referido, n.os 136 e 137), e, por outro, existe uma presunção ilidível 
segundo a qual a referida sociedade‑mãe exerce efetivamente uma influência determinante no comportamento da 
sua filial (v., neste sentido, acórdãos, já referidos, AEG‑Telefunken/Comissão, n.° 50, e Stora, n.° 29). 

Nestas condições, basta que a Comissão prove que a totalidade do capital de uma filial é detida pela respetiva 
sociedade‑mãe, para se presumir que esta exerce uma influência determinante na política comercial dessa filial. A 
Comissão pode, em seguida, considerar que a sociedade‑mãe é solidariamente responsável pelo pagamento da 
coima aplicada à sua filial, a menos que essa sociedade‑mãe, a quem incumbe ilidir a referida presunção, apresente 
elementos de prova suficientes, susceptíveis de demonstrar que a sua filial se comporta de forma autónoma no 
mercado (v., neste sentido, acórdão Stora, n.° 29)”. 

99 Cf. Decisão da Comissão de 20.10.2004, relativa a um processo nos termos do n.º 1 do artigo 81.º do Tratado 
CE [atual 101.º TFUE] (Processo COMP/C.38.238/B.2) — Tabaco em rama — Espanha [notificada com o número 
C(2004) 4030]. 
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presente caso, o artigo 9.º da Lei da Concorrência), devem ser interpretadas de maneira 

homogénea e de acordo com a jurisprudência dos tribunais da União. 

 Por fim, no que se refere ao alegado pela visada Luz (cf. §§ 1511 e 1512), a Autoridade remete 

para a prova constante dos autos (cf. secção 12.2 da NI e secção 27.1.2 da presente Decisão) 

a qual é inequívoca quanto à participação da Luz na prática em causa, razão pela qual a 

mesma é visada no presente processo. 

29.3.2 Existência de um acordo ou prática concertada 

29.3.2.1 Posição da AdC em sede de NI  

29.3.2.1.1 Os conceitos de acordo e de prática concertada  

 Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, são proibidos os acordos e 

práticas concertadas entre empresas, que tenham por objeto ou como efeito impedir, 

falsear ou restringir, de forma sensível, a concorrência no todo ou em parte do mercado 

nacional, nomeadamente, os que se traduzam em fixar, de forma direta ou indireta, os 

preços de compra ou de venda ou interferir na sua determinação pelo livre jogo do mercado, 

induzindo, artificialmente, quer a sua alta quer a sua baixa. 

 Estes dois conceitos exprimem, em rigor, “formas de conluio que partilham a mesma natureza 

e que só se distinguem pela sua intensidade e pelas formas como se manifestam”100. 

 Assim, o conceito de acordo abrange contratos, mas também outras formas de 

entendimento, informais e sem carácter vinculativo, estejam ou não em vigor. O essencial, 

para efeitos de caracterização desta figura, é que o instrumento em causa traduza a 

expressão fiel da vontade das empresas sobre a adoção do seu comportamento comum no 

mercado101. 

 

100 Cf. acórdão do Tribunal de Justiça de 8.07.1999, Comissão c. Anic Partecipazioni, Processo n.º C‑49/92 P, 
Colet. 1999, p. 4125, parágrafo 131. 
101 Cf. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 26.10.2000, Bayer AG c. Comissão, processo T-41/96 e 
Acórdão do Tribunal de Justiça de 13.07.2006, Volkswagen c. Comissão, processo C-74/04 P. 



Versão Não Confidencial 

  
 

315 

 

 Na verdade, independentemente da apreciação jurídica, pode até tratar-se de um contrato 

inválido à luz da ordem jurídica em que se insere102, bastando que o entendimento 

alcançado estabeleça o quadro geral dentro do qual as participantes deixarão de atuar com 

independência, numa relação de interdependência em função de um objetivo comum. 

 Podendo inclusive tratar-se de um contrato que as empresas participantes tencionassem 

ignorar ou incumprir103, ou que se tenham considerado forçadas a aderir104, não sendo 

necessário que uma empresa participe ativamente dando o seu consentimento expresso ou 

conhecendo todos os elementos do acordo para se considerar parte do mesmo. 

 Assim, a qualificação e a forma que as empresas participantes atribuam ao acordo é e só 

pode ser irrelevante (abarcando inclusive até os designados “acordos de cavalheiros”105,106), 

não sendo necessário a existência de um contrato formal, escrito, juridicamente válido e 

vinculativo, nem sendo sequer relevante que o acordo escrito esteja de facto assinado107. 

 Como salienta o próprio Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, “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”108. 

 Um acordo entre empresas, para efeitos do Direito da Concorrência, consiste, em rigor, num 

concurso de vontades entre as empresas participantes no acordo, o que se verifica e cumpre 

logo que as partes atinjam um consenso sobre um projeto que limite, ou seja, cuja natureza 

 

102 Cf. acórdão do Tribunal de Justiça de 11.01.1990, Sandoz Prodotti Farmaceutici Spa c. Comissão, Processo n.º 
C-277/87, Colet. 1990, p. 45. 
103 Cf. acórdão do Tribunal de Justiça de 29.10.1980, Heintz van Landewyck SARL e outros c. Comissão, Processos 
apensos n.os 209-215 e 218/78, Colet. 1980, pág. 3125; acórdão do Tribunal de Justiça de 11.07.1989, SC Belasco 
e o. c. Comissão, Processo n.º 246/86, Colet. 1989, p. 2117. 
104 Cf. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15.03.2000, Cimenteries CBR SA c. Comissão, Processo n.º 
T-25/95, Colet. 2000, p. 491. 
105 Na terminologia anglo-saxónica, “gentlemen´s agreements”. 
106 Cf. acórdão do Tribunal de Justiça de 15.07.1970, ACF Chemiefarma NV c. Comissão das Comunidades 
Europeias, processo C-41/69, parágrafos 110 a 114 e 163 a 169. 
107 Cf. decisão da Comissão Europeia 79/934/CEE de 05.09.1979, BP Kemi - DDSF. 
108 Cf. sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 04.01.2016, 1.º Juízo, Processo n.º 
102/15.9YUSTR (GPL), p. 159. 
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seja apta a limitar a liberdade na determinação das estratégias comerciais das empresas 

participantes, pela determinação das suas linhas de ação ou de abstenção, bem como da 

sua ação mútua no mercado109.  

 Por outras palavras, trata-se de uma realidade que implica a definição de um "plano de ação" 

entre as diversas empresas participantes, do qual decorra um conjunto de obrigações, de 

garantias ou de expectativas de comportamento futuro das suas concorrentes.  

 A noção ou conceito de acordo é, então, uma noção ampla que abarca "convenções pelas 

quais duas ou mais empresas organizam os seus comportamentos no mercado, seja através de 

um contrato propriamente dito, seja de uma maneira simplesmente verbal. Assim, as suas formas 

[as das convenções] são indiferentes", não se confinando e não podendo confinar-se, de todo, 

às meras situações de contratos criadores de obrigações jurídicas. 

 Com efeito, pode referir-se, como explicita o Tribunal de Comércio de Lisboa no caso Baxter 

e Glintt, que, “[u]m acordo relevante para efeitos da lei da concorrência é, pois, qualquer 

comportamento coordenado de empresas, sob qualquer forma jurídica, em que pelo menos uma 

se obriga a uma determinada prática ou em que se elimina a incerteza do comportamento da 

outra; seja ele expresso ou tácito, simétrico ou assimétrico”110. 

 No mesmo sentido, veja-se o entendimento do TCRS: 

“Como já assumimos supra, apesar de ser necessário distinguir os verdadeiros acordos de acções 

unilaterais, certo é que em determinadas circunstâncias, medidas adoptadas ou impostas de 

maneira aparentemente unilateral pelo fabricante no quadro das relações comerciais 

continuadas que mantém com os seus distribuidores foram consideradas constitutivas de um 

“acordo” pela jurisprudência que também acima já fizemos alusão. 

Dissecando de forma mais pormenorizada esta jurisprudência, da mesma resulta que importa 

diferenciar as situações em que uma empresa tenha adoptado uma medida verdadeiramente 

 

109 Cf. Decisão da Comissão Europeia 91/298/CEE (Solvay) de 19.12.1990.  
110 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa de 12.09.2011, 4.º Juízo, Processo n.º 199/11.0TYLSB (Baxter 
e Glintt), p. 34. 
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unilateral, ou seja, sem a participação expressa ou tácita de uma outra empresa, daquelas em 

que o carácter unilateral é unicamente aparente. 

Se as primeiras não são abrangidas pelo conceito de acordo, as segundas já devem ser encaradas 

como um verdadeiro acordo, para os efeitos que aqui se analisam. Neste segundo caso, incluem-

se designadamente práticas que adoptadas aparentemente de um modo unilateral pelo 

fabricante no quadro das suas relações contratuais com os seus revendedores, recebem, todavia, 

aquiescência, pelo menos tácita, destes últimos (acórdão Bayer acima já citado)”111. 

 Assim, existe acordo, tal como no caso presente, quando “as partes aderem a um plano 

comum que limita ou é suscetível de limitar o seu comportamento comercial individual, definindo 

as linhas de ação mútua, ou os casos de abstenção de ação conjunta no mercado. Embora tal 

implique um processo de tomada de decisão comum e um compromisso relativamente a um 

projeto comum, não é necessário que o acordo assuma forma escrita, não é necessária qualquer 

formalidade, nem qualquer sanção contratual ou medida de garantia da sua aplicação. O acordo 

pode ser expresso ou decorrer implicitamente do comportamento das partes”112. 

 No que concerne ao conceito de prática concertada, resulta da jurisprudência constante e 

consolidada do Tribunal de Justiça que se refere à coordenação informal entre empresas 

que, não chegando à celebração de uma convenção, decidem substituir os riscos inerentes 

à concorrência por uma cooperação prática entre elas. 

 Refere o Tribunal de Justiça: 

“Embora o artigo 85.º [atual artigo 101.º do TFUE] faça a distinção entre «prática concertada» e 

«acordos entre empresas» ou «decisão de associação de empresas» é com a preocupação de 

apreender, nas proibições deste artigo, uma forma de coordenação entre empresas que sem se 

 

111 Sentença proferida em 06.10.2021 pelo 3.º Juízo do TCRS, no âmbito de Processo n.º 71/18.3YUSTR-M, 
disponível em http://www.concorrencia.pt/. 
112 Cf. Decisão da Comissão Europeia IV/35.691/E-4 (Cartel dos tubos com revestimento térmico), de 
21.10.1998. Neste sentido, ver também Decisão da Autoridade da Concorrência, processo de 
contraordenação PRC n.º 2014/2, de 9.07.2015. 

http://www.concorrencia.pt/
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ter desenvolvido até à celebração de uma convenção propriamente dita, substitui cientemente 

uma cooperação prática entre elas aos riscos da concorrência.  

Pela sua própria natureza, a prática concertada não reúne assim todos os elementos de um 

acordo, podendo todavia resultar, nomeadamente de uma coordenação que se manifesta pelo 

comportamento dos participantes”113. 

 No acórdão T-Mobile, o Tribunal de justiça reforçou que:  

“[O]s conceitos de «acordo», de «decisões de associações de empresas» e de «prática concertada» 

incluem, do ponto de vista subjetivo, formas de conluio que são da mesma natureza e só se 

distinguem umas das outras pela respectiva intensidade e pelas formas como se manifestam (…). 

Assim, (…), os critérios consagrados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça para apreciar se 

um comportamento tem por objectivo ou por efeito impedir, restringir ou falsear a concorrência 

são aplicáveis quer se trate de um acordo, de uma decisão ou de uma prática concertada”114. 

 No acórdão Anic Partecipazioni, o Tribunal salientou que “[e]mbora o artigo 81.º CE [atual 

101.º do TFUE] faça a distinção entre «prática concertada» e «acordos entre empresas» ou 

«decisões de associações de empresas», é com a preocupação de apreender, nas proibições deste 

artigo, formas diferentes de coordenação e conluio entre empresas (…). No entanto, daqui não 

decorre que uma série de comportamentos com o mesmo objecto anticoncorrencial e dos quais 

todos, considerados isoladamente, integram o conceito de «acordo», de «prática concertada» ou 

de «decisão de associação de empresas» não possam constituir manifestações diferentes de uma 

única infracção ao artigo 81.º, n.º 1, CE. Assim, foi correctamente que o Tribunal de Primeira 

Instância pode considerar que uma série de comportamentos de diversas empresas constituía a 

 

113 Cf. acórdão do Tribunal de Justiça de 14.07.1972, Imperial Chemical Industries Ltd. (ICI) c. Comissão, Processo 
48/69, Colet. 1972, p. 205, parágrafos 64 e 65; cf. no mesmo sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 
16.02.1975, Suiker Unie e o. c. Comissão Europeia, Processos apensos n.os 40 a 48/73, 50/73, 54 a 56/73, 111/73, 
113, 114/73, Colet. 1975, p. 563, parágrafo 26; acórdão do Tribunal de Justiça de 31.03.1993, Ahlström 
Osakeyhtiö e o. c. Comissão, Processos apensos n.os C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e 
C‑125/85 a C‑129/85, Colet. 1994, p. 1307, parágrafo 63. 
114 Cf. acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de junho 2009, T-Mobile Netherlands BV e o. c. Raad van bestuur van 
de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Processo n.º C-8/08, Colet. 2009, p. 4529, parágrafo 23; no mesmo 
sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 05.12.2013, Solvay SA c. Comissão, Processo n.º C-455/11 P, 
parágrafo 53. 
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expressão de uma infracção única e complexa que em parte integra o conceito de acordo e em 

parte o de prática concertada”115. 

 Também os tribunais nacionais já se pronunciaram quanto ao conceito de prática 

concertada. Desde logo, o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, no 

denominado caso da Restauração coletiva, refere que:  

“A prática concertada difere do acordo ou da decisão pelo seu caráter de cooperação informal, 

não resultante de um ato formal ou de convenção nesse sentido. Daí que não seja necessário 

haver acordo entre os Administradores ou sequer instruções das empresas aos seus funcionários 

para que a prática concertada se verifique.  

(…) [N]este caso existe uma prática concertada entre empresa com a verificação de quatro 

elementos: o contacto entre empresas, a cooperação como forma de suprimir o grau de incerteza 

que existiria no mercado sem o contacto entre empresas, a reciprocidade de comportamentos 

das empresas e uma restrição de forma sensível da concorrência no todo ou em parte do 

mercado nacional”116. 

 Ou seja, os conceitos de acordo e de prática concertada constituem formas de colusão que 

partilham da mesma natureza e que apenas se distinguem pela sua intensidade e pelas 

formas de manifestação. 

 Em conclusão, basta que se verifique a existência de elementos constitutivos de um 

concurso de vontades para que se esteja na presença de um acordo na aceção do n.º 1 do 

artigo 9.º da Lei n.º 19/2012.  

 No que respeita à prova de práticas anticoncorrenciais, em especial, as que assentam em 

comportamentos colusivos, como no presente caso, cumpre recordar a jurisprudência 

europeia, sobre o tratamento da matéria de prova em caso de cartéis: “nestes processos é de 

 

115 Cf. acórdão do Tribunal de Justiça de 08.07.1999, Comissão c. Anic Partecipazioni, Processo n.º C‑49/92 P, 
Colet. 1999, p. 4125, parágrafos 112 a 114 e 131 e 132; cf. igualmente, acórdão do Tribunal de Justiça de 
14.06.1972, ICI/Comissão, Processo n.º 48/69, Colect. 1972, p. 205, parágrafo 64. 
116 Cf. sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 19.07.2013, 1.º juízo, Processo n.º 
88/12.1YUSTR (Restauração coletiva). 
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grande importância considerar as provas na sua totalidade. É evidente que, mesmo quando é 

possível dar uma explicação alternativa razoável de um documento determinado e talvez mesmo 

de vários documentos considerados isoladamente, a referida explicação corre o risco de não 

resistir a um exame mais preciso no âmbito de uma apreciação global de toda uma série de 

provas. Da mesma forma, à semelhança da Comissão, devem poder deduzir-se de períodos em 

que as provas são relativamente abundantes conclusões respeitantes a outros períodos em que 

a distância entre cada prova pode ser mais importante. Assim, será necessária uma explicação 

realmente sólida para convencer um órgão jurisdicional que, durante uma certa fase de uma 

série de reuniões ocorreram coisas totalmente diferentes daquelas que ocorreram no decurso de 

reuniões anteriores e posteriores, quando é certo que essas reuniões tinham o mesmo círculo de 

participantes, tiveram lugar no quadro de circunstâncias externas homogéneas e tinham 

incontestavelmente o mesmo objetivo primordial, a saber, debater problemas internos do sector 

industrial em causa”117. 

 Nestes termos, a prova de práticas anticoncorrenciais pode resultar tanto de provas diretas 

e que se bastam a si próprias, como de um conjunto de indícios constituídos pela 

ponderação de diversos elementos recolhidos ao longo da investigação que, isoladamente 

considerados, poderiam eventualmente não ter um carácter condenatório definitivo, desde 

que, quando apreciadas em conjunto, constituam um feixe de elementos graves, precisos e 

concordantes. 

 Deste modo, a Autoridade deverá apresentar um conjunto de elementos probatórios 

suficientemente consistente para determinar a existência de uma infração às regras de 

concorrência nacionais e europeias; todavia, não é necessário que todos e cada um dos 

elementos probatórios produzidos, individualmente considerados, satisfaçam tal nexo de 

causalidade em relação a cada aspeto ou elemento da infração, sendo para o efeito 

suficiente que se considere que o conjunto dos elementos é coerente e probatório dos factos 

alegados. 

 

117 Conclusões do Juiz Vesterdorf, enquanto Advogado-geral, no Acórdão do TJCE, de 24.10.1991, Rhône-
Poulenc vs. Comissão, n.º T-1/89, Rec. II-867. 
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 Com efeito, os acordos ilícitos, enquanto acordos de natureza secreta, são naturalmente 

extremamente difíceis de detetar e investigar, justamente pela sua intenção de não serem 

descobertos, sendo a documentação associada a este tipo de infração, na maioria dos casos, 

fragmentada e escassa. 

 Assim sendo, para demonstrar este tipo de infração pode ser necessário, em certos casos, 

recorrer a determinados elementos indiciários, os quais, apreciados na globalidade, 

enquadrados num conjunto de elementos probatórios suficientemente consistente, 

poderão, na ausência de explicação alternativa plausível, constituir prova de infração. 

29.3.2.1.2 O acordo ou prática concertada entre as empresas de saúde visadas 

 No caso concreto, decorre dos factos expostos na secção 27 supra elementos sérios, precisos 

e concordantes de que as empresas de saúde visadas participaram num acordo ou prática 

concertada de fixação do nível dos preços da prestação de serviços de saúde e de outras 

condições comerciais relativamente ao regime convencionado da ADSE118. 

 O referido acordo ou prática concertada culminou na coordenação das empresas de saúde 

visadas para suspender e/ou ameaçar denunciar os contratos de convenção com a ADSE119. 

 Na sequência das alterações à tabela de preços e regras da rede ADSE, em 2014 (cf. secção 

27.1.1.2 supra), as empresas de saúde visadas estabelecem os primeiros contactos para 

condicionar as negociações da tabela de preços e regras da rede ADSE. Com o objetivo de 

evitar o processo de regularização das faturas de 2015 e 2016 e o recurso à faturação através 

de códigos abertos que originasse novas regularizações no futuro, as empresas de saúde 

visadas iniciam o “empacotamento” progressivo de diversos cuidados de saúde. 

 No decurso do longo processo negocial com vista à criação dos referidos “pacotes” assiste-

se a contactos muito frequentes e regulares, por email e pessoalmente, entre as visadas. 

Através desses contactos as visadas coordenam detalhada e cuidadosamente a forma de 

 

118 No que se refere aos comportamentos das visadas no contexto da contratação de serviços de saúde 
hospitalares privados por parte do IASFA remete-se para o § 1303 supra. 
119 Idem. 
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reagir às propostas da ADSE, coligem e trocam de forma secreta informações 

comercialmente sensíveis de cada prestador sobre preços/custos de bens e serviços e sobre 

atos médicos para preparar contrapropostas, bem como sobre intenções do 

posicionamento futuro de cada empresa no mercado. 

 Na sequência da decisão da ADSE, em 2018, de proceder à cobrança dos valores associados 

às referidas regularizações da faturação de 2015 e 2016, as empresas de saúde visadas, de 

forma conjunta e coordenada, suspendem e/ou ameaçam denunciar as convenções com a 

ADSE, por forma a condicionar de forma determinante o decurso das negociações com a 

ADSE e, nomeadamente, obstaculizar a referida cobrança. 

 A CUF, a Luz e a Lusíadas comunicaram a suspensão e/ou denúncia das convenções em dias 

consecutivos, nomeadamente 11, 12 e 13 de fevereiro, respetivamente (cf. §§ 1257, 1259, 

1261 e 1265). 

 Em 18.02.2019, o Jornal de Notícias veiculou que o HPA confirmou à ADSE a intenção de 

efetivar a denúncia do acordo de convenção (cf. fls. 1514-A a 1515). 

 Em 22.02.2019, a Trofa comunicou à ADSE a possibilidade de vir a suspender a convenção 

com a ADSE, caso a situação negocial não evoluísse (cf. GTS-0192). 

 O acordo ou prática concertada implementado pelas empresas de saúde visadas permitiu-

lhes aumentar significativamente o seu poder negocial face à ADSE e, consequentemente, 

aumentar o nível de preços das prestações de cuidados de saúde no âmbito das convenções 

com a ADSE, bem como exercer poder negocial relativamente ao processo de regularizações 

da faturação relativa a 2015 e 2016, que passava pela cobrança de 38 milhões de euros.  

 As visadas representaram, no quadriénio 2016-2019, entre [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da 

Lei n.º 19/2012]% a [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% da despesa suportada 

pela ADSE no âmbito da prestação de cuidados de saúde em território nacional ao abrigo do 

regime convencionado da ADSE, pelo que o seu poder de mercado para exercer poder 

negocial é indiscutível (cf. § 492). 

 A (ameaça de) suspensão ou denúncia das convenções com a ADSE não foram decididas 

autónoma e individualmente, i.e., independentemente da conduta dos concorrentes.  



Versão Não Confidencial 

  
 

323 

 

 Refira-se que nenhum concorrente teria interesse em desvincular-se da ADSE sem ter a 

certeza de que os seus concorrentes fariam o mesmo.  

 Em face do exposto e, atendendo aos factos descritos e ao conjunto de elementos de prova, 

direta e indireta, precisos e consistentes, constantes dos autos, verifica-se que as empresas 

de saúde visadas coordenaram e alinharam deliberadamente os seus interesses e 

comportamentos, no âmbito das negociações com a ADSE120, com o objetivo de fixar o nível 

de preços e outras condições comerciais no âmbito da convenção com a ADSE, 

nomeadamente a tabela de preços e regras da rede ADSE subjacente àquela convenção. As 

visadas também pretendiam obstaculizar o processo de regularização da faturação de 2015 

e 2016.  

 A referida coordenação culminou na suspensão e/ou ameaça de denúncia das convenções 

com a ADSE por parte do HPA, da CUF, da Lusíadas, da Luz e da Trofa. 

 Resulta, portanto, claro que os comportamentos das visadas visaram promover e 

estabelecer um alinhamento do posicionamento negocial no âmbito das negociações com a 

ADSE121. Tal atuação infringe as normas de concorrência, porquanto reduz ou elimina o grau 

de incerteza estratégica sobre o funcionamento do mercado nacional de contratação de 

serviços de saúde hospitalares privados por subsistemas de saúde/seguradoras.  

29.3.2.1.3 A APHP como participante na execução do acordo ou prática concertada 

 Constam também dos autos elementos probatórios que demonstram que o acordo ou 

prática concertada entre as empresas de saúde visadas relativamente à posição negocial a 

adotar face à ADSE122 foi implementado através e com a participação direta da APHP. 

 

120 No que se refere aos comportamentos das visadas no contexto da contratação de serviços de saúde 
hospitalares privados por parte do IASFA remete-se para o § 1303 supra. 
121 Idem. 
122 Idem. 



Versão Não Confidencial 

  
 

324 

 

 Resulta dos elementos de prova, conforme melhor descrito na secção 27.1.2, que as visadas 

coordenavam os seus comportamentos por email e também no contexto das diversas 

reuniões da Direção da APHP, bem como do Grupo de Trabalho APHP. 

 Fazendo as empresas de saúde visadas parte dos órgãos sociais da APHP, nomeadamente 

da sua direção, como vogais (a Direção da APHP é composta por um presidente e 6 vogais) 

(cf. secção 25.1), as reuniões de Direção da APHP constituíam um veículo privilegiado para 

as referidas empresas acordarem o seu comportamento relativamente à ADSE. 

 As alterações à tabela de preços e regras da rede ADSE e o processo de regularizações eram 

amplamente discutidos nas reuniões da Direção da APHP e do Grupo de Trabalho APHP. As 

mesmas serviam para as visadas articularem as suas posições, e em concreto as suas 

respostas e contrapropostas, no âmbito das negociações com a ADSE, em coordenação com 

a APHP (cf. secção 27.1.2). 

 A prova coligida constante dos autos demonstra que a APHP constituiu um fórum 

privilegiado de encontro entre empresas concorrentes e de articulação dos respetivos 

interesses, promovendo ativamente a coordenação do comportamento estratégico das 

empresas de saúde visadas e interferindo com o livre jogo da concorrência e com a 

autonomia própria dos agentes económicos. 

 Acresce que a APHP não terá constituído um mero fórum privilegiado de conluio entre as 

empresas de saúde visadas, tendo-se substituído às mesmas e negociado diretamente com 

a ADSE e com a Tutela, em linha com a posição acordada entre as empresas de saúde visadas 

quanto a questões estratégicas, nomeadamente preços, condições comerciais e estratégia 

comercial no contexto do processo de regularização da faturação de 2015 e 2016.  

 Na verdade, as condições criadas pela APHP foram determinantes para a concretização das 

negociações a uma só voz, o que fortaleceu a posição negocial das empresas de saúde 

visadas (cf. secção 27). 

 Deste modo, a APHP contribuiu para a eliminação da atuação autónoma e independente 

dos seus associados e para a redução/eliminação do risco e da incerteza em matéria de 
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negociações com a ADSE e de atuação comercial, restringindo a concorrência na prestação 

de cuidados de saúde através da rede da ADSE. 

 Nestes termos, atendendo aos factos descritos e ao conjunto de elementos de prova, direta 

e indireta, precisos e consistentes, constantes dos autos, verifica-se que a APHP contribuiu 

ativa e deliberadamente para a execução do acordo ou prática concertada sub judice através 

da organização de reuniões, nas quais esteve presente e participou; da preparação de 

propostas de resposta às comunicações da ADSE; da coordenação dos trabalhos que 

estavam na base das contrapropostas de preços apresentadas à ADSE; da atuação em nome 

dos seus associados nas reuniões com a ADSE e com a Tutela; e do encorajamento ao 

alinhamento de posições e encontro de consensos (cf. secção 27.1.2). 

 Daqui resulta que o comportamento adotado pela APHP se insere diretamente nos esforços 

realizados pelas empresas de saúde visadas no sentido de limitar o poder negocial da ADSE, 

reduzindo-o ao máximo, para que, desta forma, conseguissem que os preços constantes da 

tabela de preços e regras da rede ADSE fossem, desde logo, fixados por acordo a um nível 

superior ao que resultaria caso a ADSE negociasse individualmente com cada uma das 

empresas de saúde visadas. As visadas conseguiram ainda, por esta via, que a regularização 

da faturação relativa a 2015 e 2016 não fosse efetivamente consumada (cf. fls. 1716). 

 Ora, o preenchimento dos critérios do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 não está 

dependente da circunstância de a instituição atuar nos mercados relevantes onde as 

restrições da concorrência ocorrem ou em mercados relacionados. 

 Neste sentido, veja-se o Acórdão AC-Treuhand (C-194/14 P) do TJEU de 06.02.2014 que 

deixou claro que “a redação desta disposição [artigo 81.°, n.° 1, CE] em nada indica que a 

proibição nela prevista visa unicamente as partes nesses acordos ou nessas práticas concertadas 

que exercem a sua atividade nos mercados afetados pelos mesmos” (cf. § 27). 

 O referido acórdão esclarece que “decorre de jurisprudência assente do Tribunal de Justiça que 

a letra do artigo 81.°, n.° 1, CE se refere, em geral, a todos os acordos e a todas as práticas 

concertadas que, nas relações quer horizontais quer verticais, falseiem a concorrência no 

mercado comum, independentemente do mercado no qual as partes exercem atividade e 

independentemente do facto de apenas o comportamento comercial de uma delas estar 
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envolvido nos termos dos acordos em causa (v., neste sentido, acórdãos LTM, 56/65, 

EU:C:1966:38, p. 358; Consten e Grundig/Comissão, 56/64 e 58/64, EU:C:1966:41, pp. 492 e 493; 

Musique Diffusion française e o./Comissão, 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, n.os 72 a 80; Binon, 

243/83, EU:C:1985:284, n.os 39 a 47; e Javico, C306/96, EU:C:1998:173, n.os 10 a 14)” (cf. § 35). 

 Sendo o objetivo principal do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, garantir a manutenção de 

uma concorrência não falseada no mercado comum, qualquer interpretação que não 

considerasse a atuação da APHP como uma infração à referida norma, seria suscetível de 

reduzir o propósito e a plena eficácia da proibição enunciada naquela disposição, na medida 

em que essa interpretação não permitiria reagir contra a contribuição ativa de uma 

instituição para uma restrição da concorrência pelo simples facto de essa contribuição não 

se inserir numa atividade económica que fizesse parte do mercado relevante em que essa 

restrição se materializa, ou tem por objeto materializar-se. 

 Assim, no caso em apreço, estão plenamente satisfeitas as condições necessárias para 

imputar à APHP a responsabilidade pela sua participação no acordo ou prática concertada 

sub judice, concluindo-se coerentemente pela existência de elementos sérios, precisos e 

concordantes de que APHP violou as regras da concorrência ao promover e participar na 

coordenação das empresas de saúde visadas. 

29.3.2.1.4 O posicionamento da ADSE face ao acordo ou prática concertada 

 Importa examinar se a postura da ADSE e da sua Tutela no âmbito do acordo ou prática 

concertada entre as visadas é suscetível de excluir o comportamento das visadas do âmbito 

de aplicação do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012. 

 Da prova constante dos autos resulta que a ADSE, bem como a sua Tutela, aceitou 

passivamente a negociação com o conjunto das empresas de saúde visadas e com a própria 

APHP até ao momento em que a Presidência da ADSE é assumida pela Dra. [Colaborador 

68], que prossegue com as negociações com as empresas de saúde visadas de forma 

individualizada. 

 Sublinhe-se que a alteração do posicionamento da ADSE referida no parágrafo anterior não 

resultou numa alteração do comportamento das visadas. 
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 No entanto, não existe no enquadramento legal português qualquer preceito legal que 

justificasse ou inevitavelmente conduzisse à necessidade de implementação do 

comportamento concertado das visadas. 

 Acresce que, também não existiu uma imposição, quer formal, quer informal, da ADSE ou 

da sua Tutela, nesse sentido. 

 As visadas poderiam e deveriam ter adotado um comportamento distinto, nomeadamente 

abstendo-se de coordenar e articular entre si as reações e posicionamento estratégico 

relativamente às negociações com a ADSE e dirigindo-se individualmente a esta entidade. 

 De acordo com as Orientações da Comissão sobre a aplicação do artigo 101.º do TFUE aos 

acordos de cooperação horizontal “[n]alguns casos, as empresas são incentivadas pelas 

autoridades públicas a concluir acordos de cooperação horizontal, a fim de atingirem um 

objectivo de política pública através de auto-regulação. Todavia, as empresas continuam a estar 

abrangidas pelo artigo 101.º se a lei nacional encorajar, meramente, ou lhes facilitar a prática de 

comportamentos anti-concorrenciais autónomos123. Por outras palavras, o facto de as 

autoridades públicas incentivarem um acordo de cooperação horizontal não significa que tal 

acordo seja permitido ao abrigo do artigo 101.º 124. O artigo 101.º só não se aplica se a lei nacional 

exigir das empresas comportamentos anti-concorrenciais ou se a lei nacional criar um quadro 

legal que exclua a concorrência no que lhes diz respeito125. Em tal situação, a restrição de 

concorrência não é imputável, como exige implicitamente o artigo 101.º aos comportamentos 

 

123 Cf. Sentença de 14.10.2010 no processo C-280/08 P, Deutsche Telekom, n.º 82 e jurisprudência aí citada. 
124 Cf. Processo C-198/01, CIF, n.os 56-58, Colectânea 2003, p. I-8055; processos apensos T-217/03 e T-245/03, 
Carne de bovino francesa, n.º 92, Colectânea 2006, p. II-4987; processo T-7/92, Asia Motor France II, n.º 71, 
Colectânea 1993, p. II-669; processo T-148/89, Tréfilunion, n.º 118, Colectânea 1995, p. II-1063. 
125 Ver processo C-280/08, Deutsche Telekom, n.os 80-81. Esta possibilidade tem sido interpretada de forma 
estrita; ver, por exemplo, processos apensos 209/78 e outros, Van Landewyck, n.os 130-134, Colectânea 1980, 
p. 3125; processos apensos 240/82 e outros, Stichting Sigarettenindustrie, n.os 27-29, Colectânea 1985, p. 
3831; e processos apensos C-359/95 P e C-379/95 P, Ladbroke Racing, n.os 33 e seguintes, Colectânea 1997, p. 
I-6265. 
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autónomos das empresas que ficam protegidas, relativamente às consequências de uma 

infracção ao referido artigo126”127. 

 Segundo a jurisprudência, se às empresas é imposto por uma legislação nacional um 

comportamento contrário à concorrência, ou se esta legislação cria um quadro jurídico que, 

por si só, elimina qualquer possibilidade de comportamento concorrencial da sua parte, o 

artigo 101.º do TFUE não é aplicável. Numa situação deste tipo, a limitação da concorrência 

não é causada por comportamentos autónomos das empresas128. 

 Ora, não é este o caso no presente processo. A circunstância de a ADSE não se ter oposto à 

negociação com as visadas em conjunto e com a APHP, como representante das empresas 

de saúde visadas e em sua substituição, durante parte do processo de negociação, não 

promove a criação um qualquer quadro jurídico que não deixasse às empresas margem para 

comportamentos autónomos. 

 A jurisprudência estabelece também que, pelo contrário, o artigo 101.° do TFUE pode ser 

aplicado se se revelar que a legislação nacional deixa subsistir a possibilidade de existência 

de concorrência suscetível de ser impedida, restringida ou falseada por comportamentos 

autónomos das empresas129. 

 De facto, ainda que uma lei nacional encoraje ou facilite a adoção, pelas empresas, de 

comportamentos anticoncorrenciais autónomos, estas, ainda assim, continuam sujeitas ao 

 

126 Pelo menos até à adoção de uma decisão de não aplicação da legislação nacional e até que essa decisão 
se torne definitiva; ver processo C-198/01, CIF, n.os 54 e seguintes. 
127 Cf. Comunicação da Comissão “Orientações sobre a aplicação do artigo 101.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal”, JO de 14.01.2011, C 11/1, parágrafo 
22. 
128 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 09.09.2003, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, C-
198/01, ponto 54; Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 30.03.2000, Comissão e Doganali, pontos 58; 
e Acórdão do Tribunal de Justiça, de 11.11.1997, Comissão e França/Ladbroke Racing, C-359/95 P e C-379/95 
P, Col. p. I-6265, ponto 33.  
129 Cf. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 30.03.2000, Comissão e Doganali, pontos 59 e Acórdão 
do Tribunal de Justiça, de 11.11.1997, Comissão e França/Ladbroke Racing, C-359/95 P e C-379/95 P, Col. p. I-
6265, ponto 34.  
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artigo 101.° do TFUE e podem ser punidas inclusive por comportamentos anteriores à 

decisão de deixar de aplicar essa lei130. 

 Por todo o exposto, conclui-se que os comportamentos das visadas não são, e não podem 

ser, justificados, nem, tampouco, excluídos do âmbito de aplicação do n.º 1 do artigo 9.º da 

Lei n.º 19/2012. 

29.3.2.1.5 Conclusão 

 A coordenação das empresas de saúde visadas nos termos expostos contrapõe-se à 

determinação autónoma da conduta de cada prestador.  

 A atuação coletiva das visadas permitiu aos prestadores aumentar o seu poder negocial face 

à ADSE131, levando à fixação de preços e de condições comerciais potencialmente mais 

favoráveis para as empresas de saúde visadas do que as que resultariam de negociações 

individuais no âmbito do funcionamento normal do mercado.  

 Caso as empresas de saúde visadas não tivessem concertado ou acordado as suas posições 

relativamente à definição e aplicação da tabela de preços e regras da rede ADSE, suprimindo 

a concorrência entre si, não lhes seria possível exercer individualmente poder negocial 

suficiente perante a ADSE, na medida em que os beneficiários poderiam usufruir, num outro 

hospital privado convencionado/concorrente, da prestação de cuidados de saúde através da 

rede ADSE. 

 Por outro lado, a suspensão e/ou ameaça de denúncia das convenções só seria rentável para 

as empresas de saúde visadas se adotada em conjunto pela maioria destas empresas, pois 

só assim seria possível limitar significativamente o acesso à prestação de cuidados de saúde 

através da rede ADSE, em hospitais privados, obrigando os beneficiários a recorrer ao 

 

130 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 09.09.2003, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, C-
198/01, ponto 56. 
131 No que se refere aos comportamentos das visadas no contexto da contratação de serviços de saúde 
hospitalares privados por parte do IASFA remete-se para o § 1303 supra. 
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regime livre (mais penalizador para os beneficiários e mais vantajoso para os hospitais 

privados). 

 O caráter unilateral do processo de determinação das condições estabelecidas pela ADSE, a 

opção da ADSE de envolver a APHP nas negociações, bem como a preferência por parte do 

Ministério da Saúde em ter como único interlocutor a APHP, não anula, nem justifica, o 

caracter ilícito da coordenação entre as visadas. 

 Acresce que as visadas confirmaram expressamente ter consciência da ilicitude dos atos 

praticados através das preocupações manifestadas em alguns emails constantes dos autos 

(cf. LuzSaude-1505, GTS-0169 e HPA-0096). 

 O comportamento das visadas condicionou as negociações com a ADSE, criando condições 

de atuação no mercado que não correspondem às normais condições de funcionamento do 

mercado, diminuindo nomeadamente o risco associado a um comportamento livre e 

independente, próprio de uma atuação num mercado concorrencial. 

 Tendo em consideração todos os elementos de direito e de facto enunciados, fica evidente 

que a factualidade em causa no caso sub judice consubstancia um acordo ou prática 

concertada entre empresas, mais concretamente entre a Trofa SGPS,  a Trofa, o HPA, a JM 

Capital, a CUF, a Lusíadas SGPS, a Lusíadas e a Luz, com a participação ativa da APHP, nos 

termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012. 

29.3.2.2 Pronúncia das visadas 

Indeterminação do tipo de infração 

 Para as visadas HPA e Grupo Lusíadas, a Autoridade é incoerente quando conclui que 

existem indícios sérios e concordantes da existência de uma infração ao n.º 1 do artigo 9.º 

da Lei n.º 19/2012, mas não parece conseguir determinar se se trata de um acordo ou de 

uma  prática concertada, referindo-se ao longo da NI a ambos os conceitos de forma 

alternativa. Acrescentam as visadas que, na NI, a AdC não procura provar a existência de um 

acordo, limitando-se simplesmente a definir o conceito (cf. fls. 4556 e 5404). 
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Ausência de acordo ou prática concertada anticoncorrencial 

 Para as visadas Grupo Lusíadas e HPA importa demonstrar a intenção conjunta de se 

comportarem no mercado através de uma concordância de vontades entre os operadores 

económicos com a prossecução de um objetivo comum e a adoção de uma mesma linha de 

conduta que tenha o potencial de restringir a concorrência (cf. fls. 4556 e 5404). 

 Também a visada Luz refere que os factos resultantes da investigação permitem concluir 

que não existiu qualquer fixação de preços e nem esta poderia ter lugar no contexto da 

apresentação das propostas solicitadas pela ADSE à APHP (cf. fls. 5215). 

 As visadas APHP, Grupo Trofa e HPA referem que a AdC falhou na demonstração da 

existência de um comportamento no mercado que não corresponde às condições normais 

do mesmo. Adicionalmente, consideram não se ter demonstrado a coordenação entre as 

visadas com o propósito de eliminar ou diminuir a incerteza quanto aos elementos 

essenciais da futura conduta dos concorrentes por ausência de qualquer paralelismo de 

comportamentos. Por consequência, alegam que não se encontra preenchido o requisito do 

tipo objetivo relativo à existência de um acordo ou prática concertada (cf. fls. 4691, 5407 

verso e 5460). 

 O HPA e a CUF referem que as decisões tomadas pelas visadas resultam do exercício de um 

direito. As visadas agiram unilateralmente e independentemente do modo como a APHP 

e/ou as demais visadas viessem a reagir às divergências com a ADSE, não existindo qualquer 

acordo ou concertação entre empresas (cf. fls. 5296, 5407). 

 Neste contexto, o Grupo Trofa refere que, o facto de alguns operadores terem decidido 

denunciar parcialmente as convenções com a ADSE, não é demonstrativo da existência de 

qualquer concertação entre eles. Corresponde sim a um comportamento normal que, em 

momentos de desacordo e tensão, uns prestadores decidem adotar e outros não (cf. fls. 

4691 verso).  

 O Grupo Trofa refere ainda que não denunciou, nem ameaçou denunciar, a convenção com 

a ADSE. O Grupo Trofa entende que manifestou expressamente a sua vontade em manter a 

sua adesão à referida convenção e nunca quis denunciá-la, estando ciente do que 
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representaria a efetiva denúncia por prestadores da dimensão da CUF, Luz ou do Grupo 

Lusíadas. Por consequência, um número muito relevante de beneficiários da ADSE poderia 

transferir-se para o Grupo Trofa, resultando num desequilíbrio tal na sua atividade que 

poderia vir a ter de denunciar futuramente a convenção com a ADSE, contra aquela que era 

a sua vontade (cf. fls. 4691 verso).  

Legitimidade dos contactos 

 Todas as visadas reconhecem a existência de contactos entre elas, no âmbito da APHP, 

referindo que visavam discutir a possibilidade de encontrar uma solução para o processo 

das regularizações imposto pela ADSE, bem como as tabelas da ADSE, sendo a posição da 

APHP a de responder positivamente a um pedido da ADSE, no sentido de obter posição 

consensual das empresas associadas. Segundo as visadas, tais contactos foram da iniciativa 

da ADSE e expressamente incentivados pela ADSE, bem como pela Tutela (cf. fls. 4559, 4685, 

5215, 5251, 5292, 5392 verso e 5434). 

 De acordo com o HPA, os contactos das visadas entre si e com a APHP nunca tiveram o 

propósito de materializar uma intenção conjunta de adotar o mesmo comportamento no 

mercado, não tendo havido qualquer acordo, expresso ou tácito, neste sentido. Segundo o 

HPA, ficou claro que caberia a cada um dos associados analisar e decidir, de forma livre, 

esclarecida e independente, se tenciona aceitar as condições impostas pela ADSE, abstendo-

se a APHP de sobre esta matéria exercer qualquer tipo de influência, conforme comunicado 

da APHP de 27 de dezembro de 2018 (cf. fls. 5404 verso). 

 Segundo a CUF, as visadas discutiram, no âmbito da APHP, as condições que a ADSE lhes 

pretendia aplicar, sendo certo que essas condições eram iguais para todos. Nenhum 

alinhamento ou incerteza eram possíveis nos mercados em causa. Os preços eram, por 

natureza, certos e alinhados, não por opção das visadas, mas por determinação da ADSE (cf. 

fls. 5295). 

 Segundo o HPA, os contactos tidos entre as visadas nunca tiveram o intuito ou o potencial 

para eliminar ou diminuir as incertezas quanto aos elementos essenciais da futura conduta 

das visadas, não sendo esses contactos suscetíveis de basear uma estratégia de 
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coordenação anticoncorrencial. O HPA refere que não adotou qualquer comportamento 

concreto no mercado, não suspendeu e nem ameaçou suspender  a convenção com a ADSE, 

bem demonstrando que os contactos mantidos no âmbito da APHP não correspondiam a 

qualquer plano de atuação comum, mas sim ao estabelecer de uma plataforma para 

procurar solucionar um problema e permitindo a cada um posicionar-se livre e 

individualmente (cf. fls. 5405 e 5406). 

Impossibilidade de negociar individualmente preços e condições com a ADSE 

 Segundo o Grupo Trofa, a legislação aplicável à ADSE e à adoção da convenção e tabelas de 

preços, assim como a própria conduta da ADSE e da Tutela, colocaram as visadas, e o Grupo 

Trofa em particular, perante a necessidade de participarem coletivamente nas conversações 

com a ADSE. Acrescenta a visada que a jurisprudência da UE cedo reconheceu a chamada 

State Compulsion Defence, segundo a qual, quando a limitação da concorrência não é causada 

por comportamentos livres e autónomos das empresas, mas por medidas estatais, não lhes 

é imputável uma determinada infração concorrencial, considerando que os factos em 

análise cumprem precisamente as condições estabelecidas pela jurisprudência a propósito 

da State Compulsion Defence (cf. fls. 4636 verso). 

 Para as visadas APHP, Grupo Trofa, HPA, CUF, Grupo Lusíadas e Luz, os elementos 

constantes dos autos, limitam-se a espelhar um processo lícito de negociação. Todas as 

visadas sublinham que a AdC ignora que as convenções da ADSE correspondem a contratos 

de adesão e que as tabelas de preços correspondentes não são fixadas por acordo e sim 

adotadas unilateralmente pela ADSE ao abrigo das convenções, de aplicação universal e, 

nesse contexto, o preço não constitui um fator de concorrência no mercado em causa. É a 

ADSE quem define os preços e as condições aplicáveis, tendo o poder de os alterar, 

inclusivamente retroativamente, podendo os prestadores convencionados somente aceitar 

participar ou sair da convenção (cf. fls. 4556, 4685, 5208 verso, 5293, 5404 verso e 5452).  

 Refere o HPA, que o próprio mecanismo das regularizações é demonstrativo do poder 

negocial da ADSE que pretendeu impor ajustes retroativos aos valores pagos, o que, 

conforme referido, faria com que fossem prestados serviços abaixo de custo. É, de acordo 
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com a visada, nesse contexto, que os contactos entre a APHP e a ADSE surgem, visando 

procurar uma solução justa e coerente a uma decisão ilegal da ADSE (cf. fls. 5412). 

 O HPA acrescenta que, no que se refere à análise das relações com a ADSE, a AdC não podia 

ignorar as características e dinâmicas inerentes ao próprio funcionamento da atividade, que 

demostram a ausência de aptidão das visadas para restringir a concorrência (cf. fls. 5412). 

 Sendo este o caso, as visadas APHP, Grupo Trofa, HPA, CUF e Luz defendem que não pode a 

AdC considerar que os prestadores privados eram concorrentes para efeitos de prestação 

dos serviços em questão, sendo a concorrência eliminada pelo próprio adquirente dos 

serviços ao recusar a negociação individual e ao determinar unilateralmente os preços (cf. 

fls. 4685, 5209, 5293, 5406, 5452). 

 Sublinham as visadas APHP e HPA a falta de autonomia comercial nas negociações com a 

ADSE, na medida em que a adesão a um clausulado-tipo definido implica que os prestadores 

não detenham margem de negociação e não tenham liberdade de fixação das regras de 

faturação, nem dos preços dos serviços que prestam no âmbito da rede da ADSE (cf. fls. 5420 

e 5440). A interação entre os signatários das convenções e a ADSE não se coloca num plano 

negocial, mas sim num plano de reivindicações, as quais podem ou não surtir efeito junto 

da ADSE (cf. fls. 5440 verso). 

 Prossegue a APHP, referindo que, para além das tabelas de preços, são ainda aplicáveis pela 

ADSE, regras específicas quanto a determinados serviços (códigos), regras essas que 

atribuem à ADSE o direito de realizar regularizações de preços em determinados códigos, 

ainda que os mesmos tenham já sido objeto de faturação e por si aprovados (cf. fls. 5441 

verso). Acrescenta a visada CUF que é a ADSE que estabelece os serviços a incluir nos códigos 

fechados e abertos e é a ADSE que define as melhores políticas para contenção dos seus  

custos, ou seja, soluções do tipo "empacotamentos" e ou "regularizações” (cf. fls. 5293). 

Papel da APHP 

 A visada CUF refere que a preocupação da APHP era séria e legítima, refletindo a dos 

associados. Refere a visada CUF que a articulação entre a ADSE e a APHP permitia encontrar 

valores que traduzissem mínimos denominadores comuns aceitáveis pela generalidade dos 
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prestadores de serviços. A bilateralização da recolha de informação implicava o risco de uma 

fixação de preços não comportáveis para os prestadores de serviços com estruturas de 

custos mais elevadas (cf. fls. 5276 verso). 

 Para as visadas APHP e HPA, o posicionamento de associações setoriais na qualidade de 

interlocutores de entidades públicas, no setor da saúde, não é proibido e muitas vezes é 

incentivado, dando como exemplo casos equivalentes noutros países (cf. fls. 5412 e 5454). 

 A APHP acrescenta que, no caso de Portugal, os serviços privados de ambulatório e as 

Misericórdias são igualmente parceiros da ADSE e que a União das Misericórdias teve uma 

atuação em tudo idêntica à da APHP, sem consequências para as referidas entidades (cf. fls. 

5433 verso). 

 Segundo o HPA, o papel de negociador da APHP decorre de uma opção da ADSE e da 

respetiva Tutela (cf. fls. 5392 verso). 

 Ainda de acordo com o HPA, foram várias as iniciativas da ADSE junto da APHP, tendo o 

próprio Ministro da Saúde reconhecido a APHP como associação representativa do setor e 

único interlocutor do Ministério da Saúde (cf. fls. 5392 verso). 

 Segundo a visada Luz, está errada a perspetiva da AdC segundo a qual a APHP não poderia 

discutir propostas com os seus membros, de forma a obter uma solução consensual 

relativamente a preços e condições de prestação de serviços por si determinadas, já que 

qualquer proposta apresentada por uma associação que tenha na sua base a recolha de 

informações junto dos associados e a adoção de propostas por acordo dos mesmos 

constituiria, então, um acordo de fixação de preços (cf. fls. 5217). 

 Neste processo, referem as visadas Luz, CUF e o HPA que o papel da APHP corresponde a 

nada mais do que à procura de aconselhamento jurídico e de representação dos interesses 

coletivos de um conjunto alargado de operadores afetados pela atuação da ADSE, com 

auxílio dos advogados de cada um dos membros da direção, algo, aliás, que corresponde às 

funções da APHP, a qual, segundo as visadas, sempre insistiu na autonomia de cada um dos 

seus associados nas negociações com a ADSE (cf. fls. 5160, 5296 verso e 5393). 
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 Para a visada CUF, a APHP não contribuiu para a execução do alegado acordo ou prática 

concertada, tendo apenas correspondido à solicitação da própria ADSE, uma vez que quem 

tomou sistematicamente a decisão de consultar a APHP – e não de ouvir individualmente 

cada um dos associados – foi a ADSE (cf. fls. 5297). 

Iniciativa da ADSE e da Tutela 

 Alega a APHP que foram a ADSE e a respetiva Tutela que tomaram a iniciativa de 

desencadear as negociações relativas às convenções e de definir o conteúdo das propostas, 

não tendo a APHP margem de manobra do ponto de vista negocial (cf. fls. 5445 verso). A 

interação ocorrida entre a APHP e a ADSE e o Ministério da Saúde foi, segundo a APHP, 

grande parte realizada após determinação das duas entidades, ADSE e Ministério 

competente (cf. fls. 5445 verso). 

 Em particular, a APHP refere que entre os anos de 2015 e 2019, o envolvimento da APHP 

com a ADSE relativamente ao regime convencionado foi solicitado, por escrito, pelo próprio 

Diretor-Geral da ADSE (cf. fls. 5445 verso). 

 Refere ainda a visada APHP que a proatividade por parte da ADSE e da sua Tutela na 

condução das "negociações" com as visadas foi particularmente evidente após a entrada em 

funções, a 1 de janeiro de 2015, do Diretor-Geral da ADSE, [Colaborador 62] e a passagem 

de Tutela da ADSE para o Ministério da Saúde, tendo sido expressamente assumido pelas 

entidades públicas que, se a APHP aceitasse negociar as condições do regime 

convencionado, poderia não haver aplicação da regra das regularizações (cf. fls. 5446). 

 Refere ainda a APHP, que a mesma não poderia ter deixado de aceder às solicitações da 

ADSE e do Ministério da Saúde, atendendo aos poderes de tutela sobre o setor em causa. A 

iniciativa para as negociações partiu da ADSE e da Tutela, considerando que teriam todo o 

interesse em manter o máximo de prestadores de serviços de saúde no regime 

convencionado da ADSE (cf. fls. 5462). 

 Segundo o Grupo Trofa, as discussões e reuniões entre a ADSE e a APHP tiveram lugar 

porque o contexto legal e contratual assim o impunha, considerando-se a sua realização 

necessária pela ADSE e pela sua Tutela (cf. fls. 4652 verso). 
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 Para o Grupo Trofa, resulta igualmente claro que a ADSE considerava a APHP como o 

interlocutor natural para a discussão de temas relacionados com as suas regras, 

procedimentos e tabela de preços e que a ADSE considerava fundamental o consenso de 

todos prestadores para o sucesso das discussões (cf. fls. 4653). 

 Segundo o Grupo Trofa, o consenso era, portanto, fundamental para a ADSE. Sendo a 

Convenção, bem como os preços iguais para todos, imposta unilateralmente pela ADSE, 

qualquer interação com os prestadores no sentido de chegar a uma solução que fosse 

aceitável para todos teria de merecer o acordo generalizado, sob pena de não ter a utilidade 

pretendida, ou seja, evitar que algum ou alguns prestadores denunciassem total ou 

parcialmente a Convenção (cf. fls. 4654). 

 Para a visada HPA, como já referido, a assunção da APHP do papel de negociador decorre 

de uma opção da ADSE e da respetiva Tutela, sublinhando as várias iniciativas da ADSE e do 

Ministro da Saúde no sentido de reconhecer a APHP como interlocutor único do Ministério 

da Saúde (cf. fls. 5392 verso). 

 A visada HPA refere que foi a própria ADSE, através do seu Presidente, [Colaborador 62], que 

procurou iniciar o diálogo diretamente com a APHP e menciona que a Direção da APHP ficou 

mandatada – pelo próprio Ministro da Saúde – para “reencetar as referidas negociações e 

desenvolver todos os esforços para, enquanto interlocutora dos operadores privados da saúde, 

encontrar um acordo no qual se fixem normas do regime convencionado da ADSE que confiram 

a todas as partes envolvidas maior previsibilidade (…)” (c. fls. 5417). 

 Para a visada CUF, as empresas de saúde visadas, através da APHP, coordenaram 

efetivamente os seus comportamentos no âmbito das negociações com a ADSE 

relativamente à tabela única de preços, uma vez que nisso foram envolvidas pela própria 

ADSE e pelo Governo, em face do modelo de contratação de serviços pretendido pela 

ADSE e atento o dever de colaboração para com a ADSE e a Administração (cf. fls. 5287).  

 Segundo a CUF, foi a própria ADSE que pediu às visadas que iniciassem o processo de 

apresentação de condições de preços/serviços, não tendo a APHP tido essa iniciativa. 

Adicionalmente, refere a CUF, que o "empacotamento" foi uma solução sugerida pela 
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própria ADSE para facilitar o tabelamento dos preços a pagar por serviços complexos, 

dispensando a discussão do custo e preço dos diversos componentes (cf. fls. 5292 e 5296). 

 A CUF refere ainda não ter conhecimento de que a atuação da APHP, designadamente ao 

nível da organização das respostas à ADSE e da articulação com esta e com o Governo, 

tivesse âmbito diverso do determinado pela ADSE e da colaboração por esta solicitada, sem 

prejuízo de, enquanto associação, poder opinar sobre os méritos de soluções emitidas 

aplicáveis ao relacionamento entre a ADSE e os hospitais privados (cf. fls. 5288). 

 Para o Grupo Lusíadas, a iniciativa e a participação ativa quer da ADSE, quer da Tutela, no 

processo negocial em causa não pode ser desvalorizada (cf. fls. 4574). 

 Refere ainda o Grupo Lusíadas que a ADSE tinha tanto interesse como as visadas na 

definição de preços praticáveis pelo setor, tendo solicitado propostas e agendado, por sua 

iniciativa, reuniões de grupos de trabalho criados para auscultar o mercado e desenvolver o 

processo negocial em apreço (cf. fls. 4575). 

 Para a visada Luz, a posição da ADSE (e da sua Tutela) nunca foi passiva, pelo contrário, foi 

de iniciativa e incentivo à participação da APHP e das suas associadas no processo de decisão 

da ADSE, através da apresentação de propostas e contributos para as regras aplicáveis ao 

Regime Convencionado (cf. fls. 5161 e 5202). 

 Refere ainda a Luz este propósito que a participação da APHP decorre, direta e 

inequivocamente, do interesse e iniciativa da própria ADSE (cf. fls. 5156 verso). 

Grupo de Trabalho da APHP 

 No que se refere à criação do Grupo de Trabalho no seio da APHP, o Grupo Trofa e a CUF 

em particular, referem que o mesmo foi constituído por colaboradores de vários 

prestadores de saúde, tendo o referido Grupo ficado responsável pela preparação de 

informação e propostas a transmitir à ADSE, nos termos solicitados por esta (cf. fls. 4654 

verso e 5276). 

 Prossegue o Grupo Trofa referindo que o Grupo de Trabalho era necessário, na medida em 

que a preparação de propostas para os preços fechados, nos termos solicitados pela ADSE, 
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exigia um conhecimento dos procedimentos em questão e do respetivo histórico com a 

ADSE, que apenas os prestadores de saúde tinham e não a APHP (cf. fls. 4654 verso).  

 As visadas APHP, Grupo Trofa e CUF referem ainda que a ADSE teve total conhecimento da 

existência deste Grupo de Trabalho, dos seus membros e do trabalho desenvolvido por ele, 

tendo inclusive os responsáveis da ADSE, incluindo por vezes o seu Diretor-Geral, 

participado e reunido frequentemente com esse grupo (cf. fls. 4654 verso, 5276 e 5448). 

29.3.2.3 Apreciação da AdC e conclusão 

Indeterminação do tipo de infração 

 Distintamente do alegado pelas visadas, a determinação foi feita, e de forma clara, como 

resulta da NI, para a qual se remete, e da secção 29.3.2. da presente Decisão. 

 Ora, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 9.º da LdC, importa recordar que os 

elementos que compõem o tipo objetivo da infração e cuja demonstração se exige, são: (i) o 

autor da ação (através da aferição da qualidade da empresa das visadas); (ii) a existência de 

uma ação ou omissão (através da determinação de um acordo ou prática concertada); (iii) o 

objeto (aferido em função da identificação da natureza da infração, i.e., se se trata de uma 

infração pelo objeto ou de uma infração por efeito); e (iv) a determinação do carácter sensível 

da infração (todos analisados na secção 29.3. da presente Decisão). 

 Adicionalmente, importa demonstrar a verificação do tipo subjetivo, como adiante também 

se verá.  

 Neste contexto e para efeitos de apuramento do tipo de infração, a AdC considerou estarem 

em causa factos que consubstanciam um acordo ou prática concertada, recorrendo ao 

previsto no próprio articulado do artigo 9.º da referida Lei. 

 Com efeito, é essa a letra da LdC. 

 Considerando que, tal como já analisado na secção 29.3.2.1.1, a noção de acordo é uma 

noção ampla que abarca todas as formas de convenções pelas quais duas ou mais empresas 

organizam os seus comportamentos no mercado, seja através de um contrato propriamente 

dito, seja de uma maneira simplesmente verbal, sendo indiferente a forma assumida pelas 
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suas convenções, resulta claro não poder confinar-se, de todo, às meras situações de 

contratos criadores de obrigações jurídicas. 

 Por outras palavras, como já sublinhado, trata-se de uma realidade que implica a definição 

de um plano de ação comum entre as diversas empresas participantes, do qual decorra um 

conjunto de obrigações, de garantias ou de expectativas de comportamento futuro das suas 

concorrentes. 

 Na mesma medida, no que concerne ao conceito de prática concertada, este refere-se à 

mesma coordenação informal entre empresas que, não chegando à celebração de uma 

convenção, decidem substituir os riscos inerentes à concorrência por uma cooperação 

prática entre elas. 

 Nesta medida, os conceitos de acordo e de prática concertada constituem formas de colusão 

que partilham da mesma natureza e que apenas se distinguem pela sua intensidade e pelas 

formas de manifestação. 

 Ou seja, o elemento do tipo objetivo em questão fica preenchido quando se demonstra a 

existência de um acordo ou prática concertada e não com a demonstração de um acordo 

por oposição à demonstração de uma prática concertada. Não careceria, pois, fazer-se 

qualquer distinção porquanto ambos correspondem ao mesmo elemento do tipo. 

 Tanto assim é que o regime previsto para o acordo ou prática concertada é exatamente o 

mesmo, não existindo qualquer distinção entre as figuras para efeitos do regime jurídico 

aplicável, nomeadamente, para efeitos de imputação (cf. artigo 9.º, n.º 1 da LdC). 

 É, aliás, também o que sucede em caso de aplicação do artigo 101.º do TFUE, não sendo o 

referido preceito, porém, aplicável ao caso concreto. Com efeito, o Tratado estabelece 

exatamente o mesmo regime para o acordo ou prática concertada, não estabelecendo 

qualquer distinção entre eles, porque naturalmente correspondem ao mesmo elemento do 

tipo e não a dois. 

 Em conclusão, basta que se verifique a existência de elementos constitutivos de um 

concurso de vontades para que se esteja na presença de um acordo ou prática concertada 

na aceção do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012.  
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 E para demonstrar este tipo de infração importa analisar os factos demonstrados, os quais, 

apreciados na globalidade e enquadrados num conjunto de elementos probatórios 

suficientemente consistente, poderão, na ausência de explicação alternativa plausível, 

constituir prova efetiva de infração de um acordo ou de prática concertada.  

 Por consequência, considerando a prova constante dos autos, apreciada a sua forma 

enquadrada globalmente, sempre se concluiria pela existência de um acordo ou de uma 

prática concertada. 

 Sendo esse o caso, considera a Autoridade só pode concluir pela existência de um acordo 

ou prática concertada. 

 Por conseguinte, no caso concreto, pela verificação de contactos frequentes e regulares 

entre as visadas, entre pelo menos 2014 e 2019, com o objetivo de coordenarem entre si o 

comportamento no âmbito das negociações com a ADSE relativamente à sua tabela de 

preços e regras, bem como a suspensão e/ou ameaça de denúncia das convenções para 

obstaculizar a regularização da faturação relativa a 2015 e 2016, a conduta das visadas 

consubstancia um acordo ou prática concertada, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do 

artigo 9.º da LdC. 

Ausência de acordo ou prática concertada anticoncorrencial 

 Contrariamente ao alegado pelas visadas, e tal como resulta da secção 12.2 da NI e da secção 

27 da presente Decisão, ficou provado que as visadas coordenaram expressamente os seus 

interesses e comportamentos no âmbito das negociações com a ADSE, em concreto na 

preparação de propostas e contrapropostas de preços de atos médicos e das regras da 

convenção da ADSE, bem como no âmbito do processo de regularização das faturas de 2015 

e 2016. 

 Também resultou evidente que a APHP teve um papel ativo e independente na articulação 

entre as empresas de saúde visadas, tendo as iniciativas da APHP contribuído para o 

alinhamento e concertação da posição das mesmas relativamente à sua tabela de preços e 

regras, bem como ao processo de regularização das faturas de 2015 e 2016 com a 

participação da APHP. Neste contexto, importa recordar que a APHP realizou múltiplas 
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reuniões de Direção no período entre 2014 e 2019, nas quais foram discutidas as 

negociações com a ADSE. 

 Adicionalmente, ficou demonstrado que algumas empresas de saúde visadas também se 

coordenavam à margem da APHP, existindo prova de contactos bilaterais, melhor 

detalhados supra, onde a Luz e a CUF terão discutido temas referentes ao seu 

relacionamento com a ADSE (cf. secção 27.1.2 e §§ 1199 a 1203 da secção 27.3). 

 Em concreto, as referidas visadas discutiram sobre a informação dos códigos de atos 

médicos a submeter nas informações prévias à ADSE, endoscopias e “taxas/fees” (vide, por 

exemplo, LuzSaude-2680 e LuzSaude-1249), bem como terão procurado desenvolver em 

conjunto um “seguro para clientes ADSE – APHP” (vide, por exemplo, LuzSaude-2340 e 

LuzSaude-2341), o qual estaria a ser preparado para ser lançado em momento posterior à 

eventual rescisão das convenções com a ADSE. 

 No âmbito da APHP foi, aliás, criado o Grupo de Trabalho da APHP, composto por membros 

das diversas empresas de saúde visadas, o qual tinha com o objetivo desenvolver o trabalho 

de apoio às negociações com a ADSE, nomeadamente, no que se refere à compilação e 

sistematização de informação de todas as visadas relativa a preços e outras condições 

comerciais e que serviam de fundamento às contrapropostas apresentadas à ADSE.  

 Resulta também evidente da prova constante dos autos que os membros do Grupo de 

Trabalho da APHP se reuniam com muita frequência (cf. secção 27.1.2 e secção 28).  

 Nas “reuniões técnicas” do referido Grupo de Trabalho eram preparadas as respostas e 

(contra)propostas a apresentar à ADSE, em particular, no que respeita ao empacotamento 

de atos médicos e aos valores dos referidos pacotes, bem como o posicionamento da APHP 

em relação a outros termos propostos pela ADSE referentes à tabela de preços e regras da 

rede ADSE (cf. secções 27 e 28 supra).  

 Ora, a discussão promovida pelo Grupo de Trabalho corresponde evidentemente a uma 

forma de coordenação expressa dos seus interesses e comportamentos no âmbito das 

negociações com a ADSE, eliminando a incerteza inerente a um mercado concorrencial, não 

explicável por qualquer outro comportamento racional por parte destas entidades. 
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 Com efeito, as visadas discutiam as reações a adotar face às comunicações da ADSE, 

articulavam-se com a APHP para redigir uma resposta conjunta no âmbito das diversas 

interações negociais com a ADSE, dividindo inclusivamente a redação da mesma pelos 

diferentes grupos de saúde visados, trocavam de forma secreta informações 

comercialmente sensíveis de cada prestador sobre preços/custos de bens e serviços e sobre 

atos médicos, bem como sobre intenções do posicionamento futuro de cada empresa no 

mercado.  

 Resultou da prova constante dos autos que a APHP coordenou, diretamente e através do 

Grupo de Trabalho da APHP, reações e respostas das visadas no âmbito das negociações 

com a ADSE relativamente à sua tabela de preços e regras, bem como ao processo de 

regularizações, tendo por diversas vezes o Presidente da APHP apelado e promovido a 

coesão e alinhamento dos grupos de hospitalização privada (cf. secções 27 e 28 supra).  

 A APHP também tomou posição e reagiu em nome das empresas de saúde visadas. Em 

diversos momentos, a APHP preparou, ela própria, em nome dos seus associados, as cartas 

a dirigir à ADSE, em reação a medidas adotadas pela ADSE, tal como resulta das secções 27 

e 28 supra. 

 Adicionalmente, ficou cabalmente demonstrado pela análise da prova constante dos autos 

que, na sequência da decisão da ADSE, em 2018, de proceder à regularização da faturação 

de 2015 e 2016, as empresas de saúde visadas, de forma conjunta e coordenada, 

suspenderam e/ou a ameaçaram denunciar as convenções com a ADSE, condicionando de 

forma clara e decisiva o decurso das negociações com a ADSE, bem como obstaculizando a 

cobrança das referidas regularizações (cf. secções 27 e 28 supra). 

 Em suma, resulta cabalmente demonstrada a existência de um acordo ou prática concertada 

por parte das empresas de saúde visadas e a APHP, em violação do disposto no artigo 9.º, 

n.º 1 da Lei da Concorrência. 

Legitimidade dos contactos 

 Decorre claro da prova constante dos autos, facto não contestado pelas visadas, que as 

visadas interagiam umas com as outras (cf. secções 27 e 28 supra). 
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 E decorre igualmente da prova, o que também não é contestado pela Autoridade, que os 

termos das convenções com a ADSE, nomeadamente a tabela de preços e regras 

convencionada, são definidos pela ADSE (cf. secção 27 supra). 

 Porém, o que não decorre da prova constante dos autos, e em sede de defesa, as visadas 

não lograram provar, é que os termos dessas convenções e a referida tabela não são 

influenciados, ou mesmo o resultado, das interações ou negociações entre a ADSE e os 

prestadores de cuidados de saúde. 

 Muito menos decorre dos termos das convenções (cf. secção 27.1.1.1), que os prestadores 

tenham uma qualquer obrigatoriedade de aderir à convenção com a ADSE ou que o tenham 

de fazer para a totalidade dos códigos. Aliás, tal como reconhecido pelas próprias visadas, 

as mesmas são livres de não aderir ou de rescindir a adesão à convenção da ADSE. 

 Simplesmente, nunca foi o interesse das visadas tomar qualquer uma destas decisões 

unilateralmente, razão pela qual entenderam encontrar uma forma comum de resolução 

dos seus problemas, através da coordenação de comportamentos junto da ADSE. 

 O regime convencionado da ADSE não poderia funcionar se não tivesse uma rede de 

prestadores de cuidados de saúde convencionados, razão pela qual evidentemente não é 

de todo razoável que a ADSE seja completamente indiferente às posições, reações ou 

preocupações transmitidas pelos prestadores convencionados, nomeadamente quando nos 

referimos a prestadores convencionados com um grande peso para a ADSE. Faz sentido que 

a ADSE queira, pois, conhecer as preocupações e sugestões dos prestadores da sua rede. 

 No que se refere às interações entre as visadas, ao contrário do alegado, foi amplamente 

demonstrado pela análise da prova constante dos autos (cf. secção 12.2 da NI e secção 27.1.2 

da presente Decisão) que as visadas bem sabiam que o que faziam e decidiam fazer 

correspondia a uma prática ilícita que tinha como objetivos (i) a fixação dos preços, 

nomeadamente dos procedimentos a empacotar, acima do que seria o seu valor na ausência 

de negociação coletiva e (ii) a obstaculização da regularização da faturação de 2015 e 2016, 

recorrendo para tal ao alinhamento das suas posições. 
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 Resulta igualmente da prova constante dos autos que as visadas, bem cientes de que o seu 

comportamento era ilícito, utilizaram e exploraram a negociação coletiva para extrair o 

máximo de benefícios possível no âmbito das convenções com a ADSE, em prejuízo da ADSE 

e dos seus beneficiários. 

Impossibilidade de negociar individualmente preços e condições com a ADSE 

 No que se refere a esta matéria, remete-se para a secção 27 da presente Decisão, a qual 

fornece o enquadramento da ADSE e das convenções celebradas com a ADSE, constatando-

se que a convenção celebrada com os prestadores adota o modelo tipo estabelecido e 

aprovado pela ADSE, sem prejuízo de, mantendo-se no essencial o conteúdo nuclear das 

obrigações das partes genericamente definidas, poder ser introduzido algum ajustamento, 

nomeadamente no âmbito de procedimentos de comunicação de dados de faturação. 

 Com efeito, a relação entre a ADSE e as entidades prestadoras dos cuidados de saúde ao 

abrigo destas convenções tem uma natureza contratual, consubstanciada em contratos 

únicos de adesão, visto que o prestador ao aderir à convenção aceita integralmente as 

cláusulas contratuais, os preços dos cuidados de saúde e as regras de faturação fixadas pela 

ADSE, tendo os prestadores, a todo o tempo, a liberdade de pôr termo à adesão, ou partes 

dela, suprimindo a totalidade ou parte dos códigos a que aderiram. Ao fazê-lo podem 

continuar a prestar serviços aos beneficiários da ADSE, mas no regime livre. 

 A constatação de que os termos e condições subjacentes à relação com a ADSE são os já 

referidos, não legitima, nem pode legitimar, a conduta dos operadores, no caso, as 

empresas de saúde visadas e a APHP, através da qual, em benefício próprio, condicionaram 

e limitaram a ação da ADSE, através de mecanismos coordenados de pressão e ameaça 

abusiva junto da ADSE, tudo concordante com o tipo de acordo ou prática concertada 

anticoncorrencial. 

 Acresce ainda que o regime convencionado da ADSE não poderia funcionar se não tivesse 

uma rede de prestadores de cuidados de saúde convencionados, razão pela qual não é de 

todo plausível que a ADSE fosse completamente indiferente às posições, reações ou 
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preocupações transmitidas pelos prestadores convencionados, nomeadamente quando nos 

referimos a prestadores com um grande peso para a ADSE. 

 Tal como já referido, resulta da prova constante dos autos que os termos das convenções 

com a ADSE, nomeadamente a tabela de preços e regras, são naturalmente influenciados 

pelas interações e negociações entre a ADSE e os prestadores de cuidados de saúde. 

 Tanto assim é que as visadas, durante vários anos, se empenharam, de uma forma dedicada 

e constante, em negociações com a ADSE, facto que não é contestado pelas visadas. 

 Adicionalmente, ficou demonstrado nas diligências complementares de prova, 

nomeadamente na inquirição de um colaborador do HPA, que é possível negociar e acordar 

com a ADSE, de forma autónoma e individual, um preço distinto daquele que consta na 

tabela de preços e regras do regime convencionado (cf. fls. 7808 verso). 

 Em suma, as empresas de saúde visadas coordenaram entre si os seus interesses e 

comportamentos no âmbito das negociações com a ADSE, através, e com a participação, da 

APHP, e tal conduta preenche os elementos do tipo objetivo em análise nos termos e para 

os efeitos da Lei da Concorrência, na medida em que as visadas, ao invés de procurarem 

negociar com a ADSE, diretamente e de modo autónomo e independente relativamente aos 

seus concorrentes, optaram por coordenar o seu comportamento, alinhando a sua resposta 

junto da ADSE de modo a obterem iguais benefícios para todas as visadas, conduta proibida 

à luz do disposto no n.º 1 do artigo 9.º da LdC. 

Papel da APHP 

 Atenta a análise dos factos constantes dos autos, ficou demonstrado que a APHP participou 

no acordo ou prática concertada objeto do presente processo, e fê-lo autonomamente, 

exercendo um papel fundamental na respetiva adoção e implementação. 

 Na secção 27.3 da presente Decisão, para a qual se remete, são elencados diversos 

elementos de prova que demonstram, de forma clara, o tipo de participação da APHP no 

acordo ou prática concertada sub judice. 
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 Os exemplos identificados na referida secção permitem confirmar que a APHP teve um papel 

determinante na gestão da relação entre as empresas de saúde visadas, bem como na 

relação entre estas e a ADSE, no contexto das negociações com o referido subsistema. 

 Verifica-se ainda que o envolvimento da APHP contribuiu para a partilha de informação 

estratégica, comercialmente sensível e confidencial das empresas de saúde visadas. 

 Assim, conclui-se que a APHP constituiu um fórum privilegiado de encontro entre empresas 

concorrentes e de articulação dos respetivos interesses, promovendo ativamente a 

coordenação do comportamento estratégico das empresas de saúde visadas e interferindo 

com o normal funcionamento do mercado e com a autonomia própria dos agentes 

económicos e fê-lo de forma consciente no sentido de contribuir ativamente para a 

implementação da prática de coordenação das visadas.  

 Com efeito, a APHP, com este comportamento, teve um papel ativo na articulação entre as 

empresas de saúde visadas, tendo as iniciativas da APHP contribuído para o alinhamento e 

consensualização da posição das mesmas.   

 Tal atuação traduz-se, de facto, num comportamento autónomo e independente das demais 

visadas.  

 Tal atuação corresponde ao resultado da intenção de facilitar, promover e fortalecer o 

comportamento desenhado pelas visadas na sua relação com a ADSE, no limite, até à 

ameaça da suspensão ou denúncia da convenção.  

 Resulta evidente da prova constante dos autos, a existência de uma estreita relação e 

articulação entre todas as visadas, incluindo com a APHP (cf. secções 27 e 28 supra).  

 Esta associação, sem prejuízo das suas atribuições de defesa legítima dos interesses dos 

seus associados, criou condições para a coordenação entre as visadas, fomentando-a, 

extravasando desse modo a esfera de competências inerentes à defesa de interesses do 

conjunto de associados, ocupando deste modo o seu lugar para efeitos de imputação. 

 Na verdade, a APHP criou as condições para que as empresas de saúde visadas alinhassem 

e coordenassem o seu comportamento. Mas fez mais, a APHP substituiu-se às visadas e 

negociou diretamente com a ADSE e com a Tutela, em linha com a posição acordada entre 



Versão Não Confidencial 

  
 

348 

 

as empresas de saúde visadas quanto a questões estratégicas, nomeadamente preços, 

condições comerciais e estratégia comercial no contexto do processo de regularização da 

faturação de 2015 e 2016.  

 Na verdade, as condições criadas pela APHP foram determinantes para a concretização das 

negociações a “uma só voz”, o que fortaleceu a posição negocial das empresas de saúde 

visadas. 

 Em suma, a APHP contribuiu para a eliminação da atuação autónoma e independente dos 

seus associados e para a redução/eliminação do risco e da incerteza em matéria de 

negociações com a ADSE e de atuação comercial, restringindo a concorrência na prestação 

de cuidados de saúde através da rede da ADSE. 

 A APHP, ao agir deste modo, contribuiu deliberadamente para a concretização e sucesso dos 

comportamentos anticoncorrenciais em causa no presente processo. 

 Daqui resulta que o comportamento consciente adotado pela APHP se associa e se insere 

diretamente nos esforços realizados pelas empresas de saúde visadas no sentido de limitar 

o poder negocial da ADSE, reduzindo-o ao máximo, para que, dessa forma, conseguissem 

que os preços constantes da tabela de preços e regras da rede ADSE fossem, desde logo, 

fixados a um nível superior ao que resultaria caso a ADSE negociasse individualmente com 

cada uma das empresas de saúde visadas. As visadas conseguiram ainda, por esta via, que 

a regularização da faturação relativa a 2015 e 2016 não fosse efetivamente consumada. 

 De acordo com a jurisprudência dos tribunais da União, qualquer empresa que tenha 

adotado um comportamento colusório, incluindo as empresas ou associação de empresas 

que não exerçam a sua atividade no mercado em causa afetado pela restrição da 

concorrência, como a APHP no presente processo, pode razoavelmente prever que a 

proibição enunciada no artigo 9.º, n.º 1 da LdC (e 101.°, n.º 1, TFUE) lhe é, em princípio, 

aplicável, uma vez que tal entidade não pode ignorar, ou então, está em condições de 

compreender, que, na prática decisória da Comissão Europeia e na jurisprudência da União, 

está incluído, de modo suficientemente claro e preciso, o fundamento do reconhecimento 

expresso da responsabilidade por uma infração às regras da concorrência, quando esta 
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colabora, ativa e deliberadamente, com um cartel entre operadores que exercem a sua 

atividade num mercado distinto daquele em que ela própria opera.  

 Neste sentido se tem pronunciado repetidamente a Comissão Europeia, cuja prática 

decisória nesta matéria tem vindo a ser consolidada na jurisprudência dos tribunais da 

União, bem como outras autoridades nacionais de concorrência132. 

 Adicionalmente, conforme ficou demonstrado supra (secção 27), realce-se que se encontram 

verificados os pressupostos da jurisprudência do TJUE nesta matéria para a imputação da 

conduta anticoncorrencial a um facilitador enquanto autor da infração133. Nomeadamente, 

verifica-se que a APHP, (i) contribuiu ativamente para a celebração do acordo ou prática 

concertada, existindo um nexo de causalidade suficientemente concreto e determinante 

entre a sua conduta e o mesmo; e (ii) manifestou a sua vontade em participar na prática 

restritiva da concorrência, uma vez que pretendeu contribuir com o seu próprio 

comportamento para a prossecução dos objetivos comuns prosseguidos pelo acordo ou 

prática concertada, estando disposta a correr o risco inerente. 

 Nesta medida, a APHP participou da factualidade descrita na presente Decisão, a par das 

empresas de saúde visadas, nos termos e para os efeitos do artigo 16.º, n.º 1 do RGCO. 

 Deste modo, face ao supra exposto, no caso em apreço, estão satisfeitas as condições 

necessárias para imputar validamente à APHP a responsabilidade pela sua participação no 

acordo ou prática concertada em causa. 

 

132 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 10.07.2019, Comissão Europeia contra Icap Management Services Ltd e 
Icap New Zealand Ltd, processo C-39/18 P; Acórdão do Tribunal Geral de 10.11.2017, Icap plc e o. contra 
Comissão Europeia, processo T-180/15; Acórdão do Tribunal Geral de 08.07.2008, processo T-99/04; Acórdão 
do Tribunal Geral de 6.02.2014, AC-Treuhand AG contra Comissão, processo  T-27/10; Acórdão do Tribunal de 
Justiça de 22.10.2015, AC-Treuhand AG contra Comissão Europeia, processo C-194/14; Decisão 80/1334/CEE da 
Comissão, de 17.12.1980, IV/29.869 — Vidro em bruto em Itália (JO L 383, p. 19); Decisão C (2009) 8682 final 
da Comissão, de 11.11.2009, Processo COMP/38589 — Estabilizadores térmicos, (JO 2010, C 307, p. 9); Decisão 
da Comissão, de 10.12.2003, Processo COMP/E-2/37.857 — Peróxidos orgânicos, (JO L 110 de 30.4.2005, p. 
44-47); Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de 
26.02.2015, Expte. S/0425/12 INDUSTRIAS LÁCTEAS 2; Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC), de 13.05.2011, Expte. S/0159/09, UNESA Y ASOCIADOS. 
133 Acórdão do Tribunal de Justiça de 07.01.2004, Aalborg Portland e o. c. Comissão das Comunidades Europeias, 
processos apensos C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, parágrafo 86. 
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Iniciativa da ADSE e da Tutela 

 No que respeita à iniciativa da ADSE e da Tutela, cumpre recordar que nos termos da 

jurisprudência já referida na secção 29.3.2.1.4 um eventual incentivo por parte de 

autoridades públicas para um comportamento anticoncorrencial não elimina a 

responsabilidade das empresas autoras do mesmo nos termos dos artigos 101.º e 102.º do 

TFUE. 

 Neste sentido veja-se a Sentença de 14.10.2010 no processo C-280/08 P, Deutsche Telekom, 

que refere que “se uma lei nacional se limitar a encorajar ou a facilitar a adopção de 

comportamentos anticoncorrenciais autónomos pelas empresas, estas continuam sujeitas aos 

artigos 81.° CE e 82.° CE (acórdão de 16 de Dezembro de 1975, Suiker Unie e o./Comissão, 40/73 

a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Colect., p. 563, n.os 36 a 73, e acórdão 

CIF, já referido, n.° 56)” 134 e que “o simples facto de a recorrente ter sido incentivada, pelas 

intervenções de uma autoridade regulamentar nacional (…) não pode, enquanto tal, eliminar em 

nada a sua responsabilidade nos termos do artigo 82.° CE (v., neste sentido, acórdão de 30 de 

Janeiro de 1985, Clair, 123/83, Recueil, p. 391, n.os 21 a 23)” 135. 

 Veja-se também o Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) de 13 de 

Dezembro de 2006, Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) (T-

217/03) e Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) e outros (T-

245/03) contra Comissão das Comunidades Europeias que afirma: 

“(…) no que respeita ao papel desempenhado pelo ministro da Agricultura francês na conclusão 

do acordo de 24 de Outubro de 2001, bastará constatar que, segundo jurisprudência assente, o 

facto de o comportamento anticoncorrencial das empresas ter sido conhecido, permitido, ou 

mesmo encorajado por autoridades nacionais não tem, de qualquer modo, qualquer influência 

quanto à aplicabilidade do artigo 81.º CE (acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 29 de 

 

134 Cf. Sentença de 14.10.2010 no processo C-280/08 P, Deutsche Telekom, n.º 82 e jurisprudência aí citada. 
135 Cf. Sentença de 14.10.2010 no processo C-280/08 P, Deutsche Telekom, n.º 84. 
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Junho de 1993, Asia Motor France e o./Comissão, T-7/92, Colect., p. II-669, n.º 71, e 

Tréfilunion/Comissão, já referido, n.º 118)” (sublinhado nosso)136. 

 Adicionalmente o Acórdão do Tribunal de Justiça, de 09.09.2003, Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, C-198/01, estabelece que ainda que uma lei nacional encoraje ou 

facilite a adoção, pelas empresas, de comportamentos anticoncorrenciais autónomos, estas, 

ainda assim, continuam sujeitas ao artigo 101.° do TFUE e podem ser punidas inclusive por 

comportamentos anteriores à decisão de deixar de aplicar essa lei137. Assim,  o artigo 101.° 

do TFUE pode ser aplicado se se revelar que a legislação nacional deixa subsistir a 

possibilidade de existência de concorrência138. 

 Ainda de acordo com a jurisprudência assente, o artigo 101.º só não se aplica se a legislação 

nacional impuser às empresas um comportamento contrário à concorrência ou se criar um 

quadro jurídico que, por si só, elimina qualquer possibilidade de comportamento 

concorrencial da sua parte139, 140, 141. 

 Ora, nos presentes autos não existiu qualquer exigência legal que obrigasse as visadas a 

cometer uma infração à Lei n.º 19/2012. 

 

136 Cf. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) de 13.12.2006, Fédération nationale de la 
coopération bétail et viande (FNCBV) (T-217/03) e Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles 
(FNSEA) e outros (T-245/03) contra Comissão das Comunidades Europeias, processos apensos T-217/03 e T-
245/03, parágrafo 92. 
137 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 09.09.2003, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, C-
198/01, ponto 56. 
138 Cf. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 30.03.2000, Comissão e Doganali, pontos 59 e Acórdão 
do Tribunal de Justiça, de 11.11.1997, Comissão e França/Ladbroke Racing, C-359/95 P e C-379/95 P, Col. p. I-
6265, ponto 34.  
139 Ver processo C-280/08, Deutsche Telekom, n.os 80-81. Esta possibilidade tem sido interpretada de forma 
estrita; ver, por exemplo, processos apensos 209/78 e outros, Van Landewyck, n.os 130-134, Colectânea 1980, 
p. 3125; processos apensos 240/82 e outros, Stichting Sigarettenindustrie, n.os 27-29, Colectânea 1985, p. 
3831; e processos apensos C-359/95 P e C-379/95 P, Ladbroke Racing, n.os 33 e seguintes, Colectânea 1997, p. 
I-6265. 
140 Cf. Processo C-198/01, CIF, n.os 56-58, Colectânea 2003, p. I-8055; processos apensos T-217/03 e T-245/03, 
Carne de bovino francesa, n.º 92, Colectânea 2006, p. II-4987; processo T-7/92, Asia Motor France II, n.º 71, 
Colectânea 1993, p. II-669; processo T-148/89, Tréfilunion, n.º 118, Colectânea 1995, p. II-1063. 
141 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 09.09.2003, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, C-
198/01, ponto 54; Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 30.03.2000, Comissão e Doganali, pontos 58.  
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 A Autoridade admite que a ADSE e a Tutela transmitiram, com efeito, e afirmaram de boa-fé 

o interesse em que as visadas pudessem, em conjunto, através da APHP (enquanto 

associação representativa do setor), encontrar uma plataforma de entendimento sobre os 

termos das convenções a debater com a ADSE, no sentido de poderem negociar mais 

facilmente com a ADSE o conteúdo das diversas propostas.  

 Porém, as visadas tomaram o interesse e a disponibilidade da ADSE e da Tutela como uma 

oportunidade para, através de um bloco perfeitamente coordenado e alinhado entre todas 

as visadas, fazer exigências de preços e outras condições comerciais mais favoráveis para as 

empresas visadas e criar as condições para que a ADSE ficasse destituída da sua margem 

negocial nas negociações com as empresas de saúde visadas relativamente às convenções 

e à definição do conteúdo das propostas. Para esse efeito, e como atrás referido, a APHP 

contribuiu decisivamente para o sucesso da concertação. 

 Vejamos, a ADSE depende da sua rede de prestadores, razão pela qual, manifesta interesse 

e sugere efetivamente a realização de negociações com as visadas. O interesse da ADSE e 

da Tutela no sucesso das negociações com as visadas traduz-se naturalmente na 

preocupação em assegurar a prestação de serviços aos beneficiários da rede ADSE. Destes 

factos não restam dúvidas.  

 Mas igualmente não restam dúvidas de que nem a ADSE, nem qualquer outra entidade no 

lugar da ADSE, desejaria ou procuraria ficar sem liberdade de ação num processo negocial 

quando a outra parte no processo, ao invés de agir exclusivamente em função dos seus 

interesses individuais, age em bloco, ameaçando bloquear ou bloqueando de facto 

propostas da ADSE, sempre que não correspondam aos interesses do referido bloco 

composto pelos principais concorrentes no mercado da prestação de serviços de saúde. 

 Ou seja, que não se confunda o interesse e o empenho da ADSE para o sucesso das 

negociações com as empresas de saúde visadas e com a APHP, com o incentivo para que as 

visadas pudessem ou, mesmo, devessem, apresentar-se às negociações através de um 

grupo concertado que, em uníssono, limitasse e condicionasse a ação da ADSE e excluísse a 

possibilidade de, com cada empresa de saúde visada, poder definir preços e condições 

específicas e ajustadas, mais vantajosas inclusive para os respetivos beneficiários. 
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 Tal coordenação, com tais consequências, seria sempre contrário ao interesse da ADSE, 

sendo, ao invés, do exclusivo interesse das visadas. 

 Mas mesmo que fosse esse o caso, mesmo que, em tese, a ADSE ou a Tutela tivessem 

incentivado e reiterado a ideia de que as visadas deveriam agir desse modo – em 

concertação e total alinhamento –, sempre teriam as visadas oportunidade, e o dever, de, a 

todo o tempo, chamar a atenção para a ilegalidade do pedido da ADSE e de se opor, 

manifestando-se expressamente contra a adoção de um comportamento subsumível ao 

disposto no artigo 9.º da LdC, isto é, opondo-se e afastando-se expressamente da 

coordenação dos interesses e comportamentos no âmbito das negociações com a ADSE 

relativamente à sua tabela de preços e regras, bem como ao processo de regularização das 

faturas de 2015 e 2016 com a participação da APHP. 

 As visadas, como bem sabem, não o fizeram. 

 As visadas estavam, aliás, bem cientes da natureza do seu comportamento, como 

demonstra o conteúdo do email  Luzsaude-1505 onde [Colaborador 58] (Luz) refere:  

“1. O envio de emails com preços aos membros da APHP (do email)    

O Lopes Martins avisou que não se deve enviar preços nos emails, uma vez que isso pode 

configurar conluio e, por tal, devemos nos abster dessa prática;  

2. A Associação e o envio de preços de procedimentos à ADSE    

O Lopes Martins e o [Colaborador 12] afirmaram que o âmbito da Associação a par da lei da 

concorrência, não permite que esta realize propostas de preços, uma vez que não está 

mandatada para isso pela ADSE (teria que haver um pedido formal desta)” (LuzSaude-1505). 

 As visadas estavam também bem cientes dos resultados alcançados com tal prática para 

todas as empresas de saúde visadas, razão pela qual nunca se opuseram ou contestaram a 

prática adotada afastando-se da atuação das demais visadas envolvidas. 

 Era no interesse das visadas que tal coordenação se fundamentava e não no da ADSE. 

 Em suma, resulta cabalmente demonstrado da prova constante dos autos, que todas as 

visadas estavam determinadas em agir como agiram, no sentido de conduzir o tema das 
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negociações com a ADSE com base numa iniciativa e estratégia claramente definidas pelas 

visadas e não pela ADSE. 

 Por todo o exposto, a Autoridade reitera a sua conclusão de que os comportamentos das 

visadas não são, e não podem ser, justificados, nem, tampouco, excluídos do âmbito de 

aplicação do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, em consequência da postura adotada pela 

ADSE e pela Tutela. 

Grupo de Trabalho da APHP 

 Contrariamente ao alegado pelas visadas, a discussão promovida pelo Grupo de Trabalho 

com a participação da ADSE, não correspondia a um vulgar fórum de discussão entre 

associados, mas sim a uma forma de coordenação clara dos seus interesses e 

comportamentos no âmbito das negociações com a ADSE, nos termos detalhados nas 

secções 27 e 28 supra da presente Decisão, eliminando a incerteza inerente ao 

funcionamento do mercado. 

 Com efeito, nesse contexto, as visadas discutiam as reações a adotar face às comunicações 

da ADSE, articulavam-se para redigir respostas conjuntas no âmbito das diversas interações 

negociais com a ADSE, dividindo inclusivamente a redação dessas propostas pelos diferentes 

grupos de saúde visados, e trocavam de forma secreta informações comercialmente 

sensíveis de cada prestador sobre preços/custos de bens e serviços e sobre atos médicos, 

bem como sobre intenções do posicionamento futuro de cada empresa no mercado.  

 A este propósito, remete-se ainda para o referido nos anteriores §§ 1668 a 1674 da presente 

Decisão. 

Conclusão 

 A Autoridade, após consideração das pronúncias sobre a NI, bem como o resultado das 

diligências complementares de prova realizadas a pedido das visadas, confirma o 

entendimento expresso em sede de NI (cf. secção 29.3.2.1), concluindo pela existência de 

um acordo ou prática concertada entre as visadas, pela verificação de contactos frequentes 

e regulares, entre, pelo menos, 2014 e 2019, com o objetivo de coordenarem entre si o 

comportamento no âmbito das negociações com a ADSE relativamente à sua tabela de 
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preços e regras, bem como a suspensão e/ou ameaça de denúncia das convenções para 

obstaculizar a regularização da faturação relativa a 2015 e 2016, nos termos e para os efeitos 

do n.º 1 do artigo 9.º da LdC. 

29.3.3 Objeto anticoncorrencial dos comportamentos 

29.3.3.1 Posição da AdC em sede de NI 

 O n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência proíbe expressamente os acordos e/ou práticas 

concertadas entre empresas que tenham por objeto ou como efeito impedir, falsear ou 

restringir, de forma sensível, a concorrência. 

 De acordo com o Acórdão do Tribunal de Justiça de 14.03.2013, no caso Allianz Hungária 

Biztosító Zrt. e o. c. Gazdasági Versenyhivatal: “Segundo jurisprudência constante (…) o caráter 

alternativo desta condição, resultante do uso da conjunção «ou», leva, em primeiro lugar, à 

necessidade de considerar o próprio objetivo do acordo, tendo em conta o contexto económico 

em que o mesmo deve ser aplicado. 

Assim, quando o objetivo anticoncorrencial de um acordo esteja provado, não há que verificar os 

seus efeitos na concorrência. No entanto, caso a análise do teor do acordo não revele um grau 

suficiente de nocividade relativamente à concorrência, há então que examinar os seus efeitos e, 

para lhe aplicar a proibição, exigir que estejam reunidos elementos que provem que o jogo da 

concorrência foi efetivamente impedido, restringido ou falseado de modo sensível (…). 

A distinção entre «infrações pelo objetivo» e «infrações pelo efeito» tem a ver com o facto de 

determinadas formas de conluio entre empresas poderem ser consideradas, pela sua própria 

natureza, prejudiciais ao bom funcionamento da concorrência (…). 

Acresce que o Tribunal de Justiça já declarou que, para ter um objetivo anticoncorrencial, basta 

que o acordo seja suscetível de produzir efeitos negativos sobre a concorrência, isto é, que seja 

concretamente apto a impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno. A 
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questão de saber se e em que medida esse efeito se verifica realmente só tem importância para 

calcular o montante das coimas e avaliar os direitos a indemnizações”142. 

 Assim, em primeiro lugar, deverá aferir-se se o acordo ou prática concertada entre empresas 

tem por objeto a restrição da concorrência, tendo em conta o contexto jurídico e económico 

em que o mesmo deve ser aplicado.  

 Caso se conclua que o acordo ou prática concertada tem um objeto anticoncorrencial, não 

é necessário examinar os seus efeitos na concorrência143.  

 A distinção entre “restrição por objeto” e “restrição por efeito”, e respetivas consequências, 

decorre do facto de determinadas formas de conluio entre empresas poderem ser 

consideradas, pela sua mera existência ou verificação, pela sua própria natureza, 

prejudiciais ao normal funcionamento da concorrência144. 

 Com efeito, determinadas formas de coordenação entre empresas revelam um tal grau de 

nocividade para a concorrência, e são de tal modo suscetíveis de produzirem efeitos 

negativos per se, que se considera não ser necessário examinar os seus efeitos concretos, 

uma vez que a própria experiência demonstra que esses comportamentos tendem a 

provocar reduções da produção, divisão do mercado e subidas de preços, conduzindo a uma 

 

142 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 14.03.2013, Allianz Hungária Biztosító Zrt. e o. c. Gazdasági 
Versenyhivatal, processo n.º C‑32/11 - parágrafos 33-38. 
143 Cf. Acórdãos do TJUE de 06.10.2009, GlaxoSmithKline Services e o. c. Comissão, processos apensos C- 
501/06P, C-513/06P, C-515/06P e C-519/06 P, Colet. P. I-9291, n.º 55; de 04.06.2009, T Mobile Netherlands, BV 
e o. c. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, processo C-8/08, Colet. p. I-4529, nºs 28 
e 30; de 4.10.2011, Football Association Premier League e o., processos apensos C-403/08 e C-429/08, Colet., 
p. I-9083, n.° 135; e de 13.10.2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, processo C-439/09, Colet. p. I-9419, n° 
34. Sentenças do 2.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa, de 09.12.2005 (Ordem dos Médicos Dentistas), 
processo n.º 1307/05.6TYLSB, pp. 24 a 27; do 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa, de 18.01.2007 
(Ordem dos Médicos), processo n.º 851/06.2TYLSB, pág. 35; do 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa, 
de 10.08.2007 (PT Multimédia – SIC), processo n.º 1050/06.9TYLSB, pp. 27 a 34. Cf. ainda Acórdãos da 3.ª 
Secção do Tribunal da Relação de Lisboa, de 25.11.2008 (PT Multimédia – SIC), processo n.º 
1050/06.9TYLSB.L1, pp. 70 a 74; da 3.ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa, de 15.12.2010 (Abbott, 
Menarini e outras), processo n.º 350/08.8TYLSB.L1, pp. 161 a 167. 
144 Cf. Acórdãos do TJUE (Terceira Secção), de 20.11.2008, Beef Industry Development and Barry Brothers 
(BIDS), processo C-209/07, parágrafo 17; e de 01.02.1978, Miller c Comissão Europeia, processo C-19/77, 
parágrafo 7. 
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ineficiente repartição dos recursos, em prejuízo dos agentes económicos e dos 

consumidores145. 

 Para ter um objeto anticoncorrencial basta, assim, que um acordo ou uma prática 

concertada seja suscetível de produzir efeitos negativos sobre a concorrência, isto é, que 

seja concretamente apto a impedir, restringir ou falsear a concorrência. 

 É esta a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça146, plasmada no Acórdão deste 

Tribunal de 11.09.2014, no caso Cartes Bancaires:  

“[R]esulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que determinadas formas de coordenação 

entre empresas revelam um grau suficiente de nocividade para a concorrência para que se possa 

considerar que não há que examinar os seus efeitos. Esta jurisprudência tem em conta o facto de 

determinadas formas de coordenação entre empresas poderem ser consideradas, pela sua 

própria natureza, prejudiciais ao bom funcionamento do jogo da concorrência”147. 

 Daqui resulta que certos comportamentos colusórios típicos, como a fixação de preços, são 

pela sua própria natureza prejudiciais ao bom funcionamento da concorrência (i.e., são 

objetivamente suscetíveis de produzir efeitos negativos no mercado, em prejuízo dos 

consumidores), constituindo, assim, uma restrição pelo objeto, sem que as autoridades 

competentes tenham necessidade de proceder à análise dos seus efeitos. 

 Na linha da jurisprudência do Tribunal de Justiça, também a Comissão Europeia distingue 

quais as formas de coordenação que consubstanciam tipicamente restrições por objeto.  

 

145 Cf. Acórdãos do TJUE L.T.M. e. M.B.U., e BIDS supracitados, e Acórdão do TJUE de 14.03.2013, Allianz 
Hungária Biztosító Zrt. e outros contra Gazdasági VersenyhivatalAllianz Hungária Biztosító e o., processo 
C-32/11, parágrafo 34. 
146 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 06.10.2009, GlaxoSmithKline Services e o. c. Comissão, processo 
apensos n.os C-501/06P, C-513/06P, C-515/06P e C-519/06 P - parágrafo 55; Acórdão do Tribunal de Justiça, 
de 4.06.2009, T Mobile Netherlands, BV e o. c. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 
processo n.º C-8/08, - parágrafos 28 a 30; Acórdão do Tribunal de Justiça, de 04.10.2011, Football Association 
Premier League e o. c. QC Leisure, processos apensos n.os C‑403/08 e C‑429/08 - parágrafo 135; Acórdão do 
Tribunal de Justiça, de 13.10.2011, Pierre Fabre Dermo‑Cosmétique c. Président de l’Autorité de la 
concurrence, processo n.º C‑439/09 - parágrafo 34. 
147 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 11.09.2014, Groupement des cartes bancaires c. Comissão, processo 
n.º C‑67/13 - parágrafos 49 e 50. 
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 Nas Orientações sobre cooperação horizontal pode ler-se que: “[a]s restrições da 

concorrência por objeto são aquelas que, pela sua natureza, podem restringir a concorrência nos 

termos do artigo 101.º, n.º 1. Não é necessário examinar os efeitos reais ou potenciais do acordo 

no mercado a partir do momento em que o objetivo anticoncorrencial do mesmo esteja 

provado”148. 

 Por sua vez, as Orientações relativas à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º149 (atual artigo 101.º) 

do TFUE, a Comissão Europeia conclui que estas práticas restringem a concorrência na 

medida em que se tratam “(…) de restrições que, à luz dos objetivos prosseguidos pelas regras 

comunitárias da concorrência, têm um elevado potencial em termos de efeitos negativos na 

concorrência e relativamente às quais não é necessário, para efeitos da aplicação do n.º 1 do 

artigo 81.º, demonstrar os seus efeitos concretos no mercado.  

Esta presunção baseia-se na natureza grave da restrição e na experiência que demonstra ser 

provável que as restrições da concorrência por objetivo tenham efeitos negativos no mercado e 

contrariem os objetivos das regras comunitárias da concorrência.  

(…) No caso dos acordos horizontais, as restrições da concorrência por objetivo incluem a fixação 

dos preços, a limitação da produção e a partilha de mercados e clientes”150. 

 Daqui se conclui que determinadas formas de coordenação, como as que constam do n.º 1 

do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, entre as quais a “fixação, de forma direta ou indireta, dos 

preços de compra ou de venda ou quaisquer outras condições de transação”, constituem, por 

regra, práticas em que a imputação das infrações aos agentes é feita de forma (quase) 

 

148 Cf. Comunicação da Comissão “Orientações sobre a aplicação do artigo 101.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia aos acordos de cooperação horizontal”, JO de 14.01.2011, C 11/1, parágrafo 
24. O documento em causa encontra-se a ser revisto pela Comissão Europeia, tendo a respetiva consulta 
pública terminado em 26.04.2022. 
149 Comunicação da Comissão “Orientações relativas à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado”, JO de 
27.04.2004. 
150 Cf. Comunicação da Comissão “Orientações relativas à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado”, JO de 
27.04.2004, C 101, parágrafos 21 e 23. 
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imediata, uma vez que a coordenação que delas decorre apresenta, em si mesma, um 

elevado grau de nocividade para a concorrência. 

 Quanto a este ponto, refira-se também que a jurisprudência dos tribunais nacionais tem 

sido constante na identificação, no âmbito das práticas restritivas consagradas no n.º 1 do 

artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 (em tudo idêntico ao anterior n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 

18/2003), de uma infração de perigo, bastando que o bem jurídico tutelado – a proteção da 

concorrência – seja posto em perigo, ou seja, basta a possibilidade de lesão ou a adequação 

da prática para produzir tal lesão para que a infração se considere cometida151. 

 A título de exemplo, veja-se a Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

de 24.05.2013, proferida no âmbito do caso Lactogal, ao estabelecer que: 

“Nos termos do art. 4.º da LdC [atual artigo 9.º da Lei n.º 19/2012], o acordo é ilícito quer quando 

tiver por objeto impedir, falsear ou restringir de forma sensível a concorrência no todo ou em 

parte do território nacional quer quando provocar esse mesmo efeito sobre a concorrência. Na 

primeira situação, deparamo-nos com um tipo de mera atividade e de perigo, e na segunda 

situação com um tipo de resultado e de dano, em que é necessária a imputação do resultado à 

ação.  

Por outras palavras, o preenchimento do tipo na primeira situação acima mencionada não exige 

a demonstração de que o acordo teve como efeito impedir, falsear ou restringir de forma sensível 

a concorrência, bastando que o objeto do acordo tenha aptidão para produzir tal desiderato. 

Trata-se da usual distinção entre restrição por objeto e por efeito, sendo que provando-se a 

existência de um acordo cujo clausulado é por si só apto a restringir sensivelmente a concorrência 

 

151 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa, de 09.12.2005, Ordem dos Médicos Dentistas c. AdC, 
Processo n.º 1307/05.6TYLSB - páginas 24 a 27; Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa, de 10.08.2007, 
PT Multimédia, SIC e Tv Cabo c. AdC, Processo n.º 1050/06.9TYLSB - páginas 27 a 34; Acórdão do Tribunal da 
Relação de Lisboa, de 15.12.2010, Abbott, Menarini e o. c. AdC, Processo n.º 350/08.8TYLSB.L1 - páginas 161 a 
167.  
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(infração por objeto), torna-se despiciendo fazer a demonstração dos seus concretos efeitos 

anticoncorrenciais”152. 

 No mesmo sentido, o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão na sua Sentença de 

07.03.2014, no âmbito do caso Contiforme, Formato, Litho e o. c. AdC concluiu que: 

“A realização de um acordo de fixação de preços e repartição de clientes, forma mais grave e 

clássica de violação do Direito da Concorrência, configura uma infração por objeto. 

Quer isto dizer, que um acordo com tal objeto será considerado por si só apto a impedir, falsear 

ou restringir de forma sensível a concorrência, não havendo necessidade de se demonstrar os 

efeitos de tal acordo. 

A própria lei presume a existência de restrição significativa da concorrência, bastando provar a 

existência do acordo. Não há porém qualquer violação da presunção de inocência, pois que a 

existência do acordo tem de ser provada pela acusação”153.  

 Mais recentemente, também o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão 

determinou que “um nível de exigência demasiado elevado na aferição do contexto económico 

em que a prática se insere, colocando-o a par de uma análise quanto aos efeitos (…), poderia 

conduzir, nesses casos, à negação de uma tutela efetiva do bem jurídico tutelado contrária ao 

‘sentido fundante da norma qual seja o de atuar de forma clara sobre certas hardcore 

restrictions’. Acresce ainda que a jurisprudência comunitária continua a reiterar que as restrições 

quanto ao objeto e as restrições quanto ao efeito são alternativas e não cumulativas, pelo que 

essa equiparação entre a análise necessária para efeitos de verificação de um objeto 

anticoncorrencial e de um efeito anticoncorrencial é de rejeitar”154.  

 

152 Cf. Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 24.05.2013 (Lactogal c. AdC), Processo 
n.º 18/12.0YUSTR, páginas 69 e 70. 
153 Cf. Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, de 07.03.2014, Contiforme, Formato, 
Litho e o. c. AdC, processo n.º 38/13.8YUSTR - página 143.  
154 Cf. Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 04.01.2016, 1.º Juízo, processo n.º 
102/15.9YUSTR (GPL), p. 174, confirmada pelo acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 5.ª Secção, de 
10.01.2017. 
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 É à luz da referida jurisprudência europeia e nacional, e da prática decisória da Comissão 

Europeia e da Autoridade da Concorrência, que se analisará juridicamente a factualidade 

descrita na presente Decisão de forma a avaliar se os comportamentos em causa 

consubstanciam uma restrição por objeto, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 9.º 

da Lei n.º 19/2012. 

 No caso sub judice e conforme já sobejamente referido, existem elementos sérios, precisos 

e concordantes de que os comportamentos de cada uma das visadas foram motivados por 

um objetivo comum de fixação do nível de preços e das condições comerciais no âmbito das 

convenções e contratos celebrados entre as empresas de saúde visadas e a ADSE e que 

tiveram repercussões noutros subsistemas de saúde, consubstanciando, assim, uma 

restrição da concorrência por objeto na aceção do artigo 9.° da Lei n.º 19/2012, pelo que não 

será necessário analisar os efeitos que a prática concertada em causa possa concretamente 

ter produzido.  

 Neste contexto, há que recordar que, no presente caso, as visadas substituíram, 

conscientemente, os riscos normais da concorrência por um sistema de cooperação e de 

coordenação, adotando e implementando um plano de ação comum com vista a coordenar 

o seu comportamento para efeitos de fixação de preços e outras condições comerciais no 

âmbito das negociações com a ADSE155. A coordenação das empresas de saúde visadas, que 

culminou com a articulação da suspensão e/ou ameaça de denúncia das convenções com a 

ADSE, pretendia também evitar a efetivação da regularização da faturação relativa a 2015 e 

2016. 

 As empresas de saúde visadas procuraram, através e com a participação direta da APHP, 

alavancar o seu poder negocial face à ADSE e, assim, terem a capacidade de condicionar o 

resultado das negociações com a ADSE (v.g. os preços e condições comerciais constantes da 

tabela de preços e regras da rede ADSE associada ao regime convencionado, bem como a 

regularização da faturação relativa a 2015 e 2016), o que não teria sido possível mediante 

 

155 No que se refere aos comportamentos das visadas no contexto da contratação de serviços de saúde 
hospitalares privados por parte do IASFA remete-se para o § 1303 supra. 
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um modelo de negociação típico em concorrência, ou seja, negociação bilateral entre cada 

uma das empresas de saúde visadas e a ADSE. 

 Face ao supra exposto, conclui-se que o acordo ou prática concertada imputado às visadas 

tem um objeto restritivo da concorrência, sendo também evidente, pela globalidade da 

prova junta aos autos, que o mesmo foi deliberadamente executado e implementado pelas 

visadas, e que do mesmo resultou uma distorção das regras de funcionamento 

concorrencial do mercado em que operam. 

 Impõe-se, portanto, a conclusão de que a conduta objeto da presente investigação é 

subsumível integralmente no âmbito de aplicação do n.º 1 do artigo 9.º da Lei da 

Concorrência, na medida em que tem por objeto a restrição da concorrência no mercado 

nacional da contratação de serviços de saúde hospitalares privados por subsistemas de 

saúde/seguradoras. 

29.3.3.2 Pronúncia das visadas 

Ausência de comportamento restritivo da concorrência 

 O HPA defende que a fragilidade dos elementos probatórios e ausência de comportamento 

concreto no mercado não concorrem para a classificação da infração como uma infração 

por objeto (cf. fls. 5408).  

 A Luz sustenta que a Autoridade não faz prova dos factos que lhe são imputados e não 

fundamenta a qualificação jurídica que efetua dos mesmos (cf. fls. 5213 verso). 

 O Grupo Trofa e a Luz referem-se à inexistência de elementos de facto que permitam 

consubstanciar uma infração à Lei da Concorrência (cf. fls. 4680, 4685 e 5214) e afirmam que 

os factos descritos pela Autoridade não se subsumem ao disposto no n.º 1 do artigo 9.º da 

Lei da Concorrência (cf. fls. 4680, 4685, 5214 verso a 5216).  

 A JM Capital considera igualmente que não resulta provada ou sequer indiciada qualquer 

infração às regras de direito da concorrência (cf. fls. 5250 verso e 5251). 

 A Luz acrescenta que os factos descritos pela Autoridade refletem a existência de discussões 

entre membros do órgão de direção da associação visada, tendo por objetivo responder ao 
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pedido de participação da ADSE no processo de decisão tendente à fixação, por esta, da 

tabela de preços do regime convencionado e demais termos e condições aplicáveis à rede 

ADSE (cf. fls. 5214 verso a 5216). 

 A Luz admite que as empresas visadas chegaram a acordo quanto às propostas a apresentar 

à ADSE e, tal como o Grupo Lusíadas, nega que esse comportamento constitua um acordo 

restritivo da concorrência tendo por objetivo a fixação de preços, uma vez que os preços em 

causa são determinados, de modo independente e unilateral, pela própria ADSE (cf. fls. 5216 

verso a 5223 e 4559 verso). 

 A visada HPA afirma ainda que a Autoridade não desenvolve “qualquer teoria do dano 

explicita, sequencial e adequadamente enquadrada” e não explica porque é que a conduta das 

visadas constitui uma violação do direito da concorrência, em particular, não explica o 

potencial dessa conduta causar danos à concorrência (cf. fls. 5408).  

 A APHP refere que a Autoridade não apresentou uma teoria de dano minimamente 

convincente (cf. fls. 5453 e 5453 verso). 

 O Grupo Trofa alega também a ausência de referência objetiva à nocividade da prática 

imputada às visadas Trofa e Trofa SGPS (cf. fls. 4684 verso). 

 O HPA refere igualmente que a caraterização de uma restrição por objeto não dispensa a 

prova da aptidão concreta da conduta para produzir uma restrição da concorrência, 

acusando a Autoridade de apenas ter feito considerações genéricas sobre os contactos 

mantidos entre concorrentes na estrita esfera de uma associação sectorial, no âmbito das 

atribuições que lhes são cometidas, e que se prendem com a apreciação de questões 

jurídicas e com o interface com o Estado (cf. fls. 5408 verso e 5409).  

 Acrescenta o HPA que os contactos mantidos na esfera da APHP não concorrem para a 

classificação da restrição como uma infração por objeto, na medida em que é impossível 

retirar uma vantagem competitiva do comportamento sub judice, pois as visadas não têm 

liberdade para determinar condições comerciais no âmbito do regime da ADSE (cf. fls. 5408). 

 A CUF sustenta igualmente que não basta a aptidão da conduta para restringir a 

concorrência para a caracterizar como uma restrição por objeto e que a CUF e demais 
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visadas foram motivados por um objetivo comum de contribuir para responder às consultas 

da ADSE sobre preços uniformes e respetivos ajustamentos no âmbito das convenções e 

contratos celebrados com a ADSE, acrescendo que as visadas não fixaram nem podiam fixar 

quaisquer preços e não repartiram nem podiam repartir o único cliente (cf fls. 5299 e 5299 

verso). 

O contexto jurídico-económico 

 A APHP, o Grupo Trofa, o HPA, a JM Capital, o Grupo Lusíadas e a Luz afirmam que uma 

restrição por objeto requer a ponderação do conteúdo, dos objetivos e também do contexto 

legal e económico concreto que suporta a aptidão do comportamento para restringir a 

concorrência, em particular, o contexto do setor da saúde, o contexto da relação contratual 

entre a ADSE e os prestadores de saúde, bem como os mecanismos de formação dos preços 

e de determinação das condições comerciais nesta atividade (cf. fls. 5452 verso, 5453, 4685, 

5411, 5411 verso, 5414 verso, 5251 verso, 5252, 4557 verso e 5226). 

 O Grupo Trofa e a CUF defendem que a Autoridade não considerou corretamente a 

jurisprudência europeia, de acordo com a qual não basta que um acordo ou uma prática 

concertada seja suscetível de produzir efeitos negativos sobre a concorrência, devendo ser 

analisado o contexto económico e jurídico no qual os comportamentos se verificaram e 

demonstrado um grau suficiente de nocividade para a concorrência (cf. fls. 4680 a 4684 e 

5299 verso).  

 A JM Capital e o Grupo Lusíadas alegam também que a jurisprudência europeia tem 

afirmado que as autoridades competentes em matéria de concorrência devem analisar se o 

comportamento em causa não pode ter outra explicação plausível que não o interesse 

comercial das partes em suprimir a concorrência entre elas pelo mérito, defendendo que a 

AdC não o fez (cf. fls. 5252, 4557 verso e 5251 verso). 

 A APHP considera que a AdC não tomou em consideração as especificidades do setor da 

saúde em matéria de regulação, e, especificamente, de determinação dos preços aplicáveis, 

tendo, consequentemente, tomado uma posição que destoa da prática comunitária e da 

OCDE em geral (cf. fls. 5454). 
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 Acrescenta a APHP que a prática dos outros Estados-Membros e dos demais países da OCDE 

vai no sentido de promoção da negociação coletiva tripartida efetiva e com um âmbito muito 

mais amplo do que aquele que a AdC imputa à APHP (cf. fls. 5454 e 5454 verso). 

 A este propósito a CUF refere que a "negociação coletiva" dos preços para os serviços 

médicos e hospitalares é corrente nos países da OCDE e que a circunstância das eventuais 

vantagens e inconvenientes do sistema serem discutíveis não é compatível com a "restrição 

por objeto" que terá que ser inquestionável (cf. fls. 5300). 

 O Grupo Lusíadas afirma que a alegada nocividade das práticas, necessária para a 

qualificação da prática como uma restrição por objeto, não se acomoda aos factos presentes 

nos autos, defendendo que a prática de negociação coletiva é recomendada pela OCDE e 

pela OMS (cf. fls. 4558) 

 No que se refere à alegada iniciativa da ADSE e Tutela no âmbito das negociações dos preços 

e regras das convenções com a ADSE, o Grupo Trofa afirma que a conduta destas colocou 

as visadas perante a necessidade de participarem coletivamente nas conversações com a 

ADSE e refere-se à jurisprudência da UE que reconheceu a chamada State Compulsion 

Defence – segundo a qual, quando a limitação da concorrência não é causada por 

comportamentos livres e autónomos das empresas, mas por medidas estatais, não lhes é 

imputável uma determinada infração concorrencial – afirmando que o presente caso 

cumpre as condições estabelecidas pela jurisprudência a propósito da State Compulsion 

Defence (cf. fls. 4689 verso, 4690). 

 A este respeito, a CUF alega que as visadas atuaram na defesa dos seus interesses e dentro 

dos limites inerentes ao dever de colaboração com as autoridades (cf. fls. 5303 verso). Já o 

Grupo Lusíadas e a Luz sustentam que os contactos que resultam da matéria de facto 

ocorreram no contexto de um processo de participação e consulta promovido por uma 

autoridade pública – a própria ADSE – e que a AdC interpreta erradamente esses mesmos 

comportamentos (cf. fls. 4559 verso e 4560, 5215, 5215 verso e 5227).  

 O Grupo Trofa, bem como a Luz e o Grupo Lusíadas, referem igualmente o argumento de 

que a ADSE fixa unilateralmente os preços ao qual os diversos serviços prestados pelos 

operadores aderentes da rede ADSE serão remunerados e as referidas entidades 
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convencionadas limitam-se a poder aderir ou a recusar essa adesão (cf. fls. 4685 a 4686, 

5217 verso, 5218, 5221 verso, 5222 verso e 4560 verso), motivo pelo qual as conversações 

entre a APHP e a ADSE não permitiam fixar preços e não podem configurar um acordo com 

um objeto anticoncorrencial (cf. fls. 4685 verso a 4686). 

 A visada HPA detalha a existência das seguintes especificidades da atividade da prestação 

de cuidados de saúde que, de acordo com a visada, alteram o jogo da concorrência e as 

relações entre os diversos operadores: 

a) Os termos da convenção entre a ADSE e os prestadores de saúde são determinados 

unilateralmente e são aplicáveis em termos idênticos a todos os prestadores (cf. fls. 

5411 verso e 5412); 

b) Noutros Estados-Membros e demais países da OCDE é promovida a negociação 

coletiva e em alguns destes países os ordenamentos jurídicos preveem este tipo de 

negociação (cf. fls. 5412 e 5412 verso); 

c) Os preços, tanto a parte comparticipada pela ADSE, como a parte do copagamento a 

assumir pelo paciente, são determinados unilateralmente pela ADSE através da 

“Tabela de Preços e Regras da Rede ADSE” (cf. fls. 5412 verso a 5413 verso); 

d) A dinâmica concorrencial deste setor é diferente devido à função social e de interesse 

geral: a concorrência faz-se pela qualidade e não pelo preço e “as variações de preços 

não têm um impacto significativo para o paciente, que assumirá apenas uma parte desta 

diferença de preços” (cf. fls. 5413 verso a  5414 verso). 

 Ainda no âmbito do contexto jurídico-económico, o HPA acusa a AdC de não considerar o 

contexto dos contactos e negociações com a ADSE (cf. fls. 5415), afirmando que: 

a) A relação contratual decorre da adesão a uma minuta-tipo por parte dos prestadores 

interessados em ingressar na rede ADSE, sem que estes prestadores tenham margem 

de negociação individual relativamente às condições contratuais, incluindo no que diz 

respeito às regras de faturação ou preço dos serviços (cf. fls. 5415 e 5415 verso); 
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b) A convenção da ADSE e respetiva tabela de preços são elaboradas unilateralmente por 

esta entidade e aplicam-se em termos idênticos a todos os prestadores de saúde, sem 

que tenham qualquer poder negocial perante a ADSE (cf. fls. 5415 verso a 5416 verso); 

c) Os comportamentos identificados pela Autoridade ocorreram no âmbito de um 

processo de participação e consulta promovido por uma autoridade pública – a 

própria ADSE (cf. fls. 5416 verso a 5417 verso). 

 Ainda relativamente ao contexto jurídico-económico, o HPA refere que é também necessário 

atender aos objetivos da atuação em causa, que visava obter uma solução para uma situação 

criada pela adoção de normas ilegais (cf. fls. 5414 verso fls. 5417 verso a 5420). 

 Conclui o Grupo Trofa que mesmo assumindo – por cautela de patrocínio – que as 

conversações entre a APHP e a ADSE configuravam um acordo de fixação de preços, ainda 

assim não podia o mesmo ser configurado como uma infração pelo objeto, considerando 

que: (i) o contexto económico e jurídico determinava que as conversações com a ADSE não 

se pudessem fazer de outra forma; (ii) desta prática resultaram poupanças para a ADSE; (iii) 

não existe uma “experiência suficientemente sólida e estável” de que este tipo de prática em 

concreto constitua uma infração pelo objeto, sendo a negociação coletiva frequente, neste 

sector, noutros países; e (iv) a análise do contrafactual não indicava que as condições da 

concorrência seriam melhores na ausência das negociações conjuntas através da APHP (cf. 

fls. 4687 a 4688). 

 O Grupo Trofa acrescenta que não é possível concluir que existiu troca de informação 

sensível, nomeadamente preços e custos, entre as visadas (cf. fls. 4688 verso e 4689). 

Necessidade de análise de efeitos restritivos da concorrência 

 O Grupo Trofa defende que a AdC deveria analisar os efeitos reais ou potenciais das 

condutas em causa e que se a AdC tivesse analisado os efeitos resultantes da prática em 

questão, teria concluído que os comportamentos em causa não constituíam uma infração 

por efeitos (cf. fls. 4637, 4693 verso e 4694). 

 A visada CUF defende que é a nocividade típica das restrições decorrentes de um acordo e 

a sua inequívoca gravidade que tornam dispensável a avaliação dos efeitos, atuais ou 



Versão Não Confidencial 

  
 

368 

 

potenciais, de um acordo restritivo da concorrência e acrescenta que a mera suscetibilidade 

de produção de efeitos negativos na concorrência não basta para qualificar um acordo como 

restrição por objeto (cf. fls. 5299). 

Existência de efeitos pró-concorrenciais 

 A APHP argumenta que nos anos sob análise a ADSE conseguiu reduções de preços e um 

maior controlo sobre a despesa (cf. fls. 5450, 5450 verso e 5453 verso). 

 O Grupo Trofa refere que as conversações mantidas entre a APHP e a ADSE resultaram na 

publicação de regras e tabelas de preços que representaram uma poupança considerável 

para a ADSE, o que beneficiava, não só a ADSE, mas também os próprios beneficiários (cf. 

fls. 4637, 4637 verso, 4694 e 4694 verso). 

 O Grupo Lusíadas considera que a AdC não analisou os efeitos pro-concorrenciais do 

comportamento das visadas, referindo que a cooperação horizontal sub judice fomenta: 

acesso equitativo para os beneficiários da ADSE, qualidade e segurança clínica nos serviços 

prestados, utilização adequada e eficiente dos recursos, reforço da sustentabilidade 

financeira do sistema, atualização das tabelas por forma a garantir critérios de qualidade, 

segurança e inovação e simplificação das tabelas (cf. fls. 4561 verso).  

29.3.3.3 Apreciação da AdC e conclusão 

Ausência de comportamento restritivo da concorrência 

 No que se refere à ausência de comportamento anticoncorrencial por parte das visadas, a 

Autoridade remete para a secção 27 da presente Decisão, na qual se descrevem e analisam 

diversos elementos de prova que demonstram que as visadas adotaram e implementaram, 

através, e com a participação direta, da APHP, um plano de ação comum com vista a 

coordenar o seu comportamento para efeitos de fixação de preços e outras condições 

comerciais no âmbito das negociações com a ADSE.  

 A coordenação das empresas de saúde visadas, através, e com a participação, da APHP, que 

culminou com a articulação da suspensão e/ou ameaça de denúncia das convenções com a 
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ADSE, pretendia também evitar a efetivação da regularização da faturação relativa a 2015 e 

2016. 

 No que respeita à teoria do dano, na secção 14.3.2.2 da NI, bem como na secção 29.3.2 da 

presente Decisão, para a qual se remete, encontram-se descritas as razões pelas quais o 

comportamento das visadas distorce o normal funcionamento do mercado e penaliza os 

consumidores, bem como a medida em que esse comportamento constitui uma violação do 

direito da concorrência. 

 Importa sublinhar novamente que nenhuma das visadas refuta os contactos, reuniões e 

discussões descritas com detalhe na secção 12.2 da NI, bem como nas secções 27.1 e 27.3 

da presente Decisão. Na verdade, as visadas reconhecem a existência de coordenação no 

âmbito das negociações de preços e regras com a ADSE, ou mesmo a existência de um 

entendimento quanto às propostas a apresentar à ADSE, mas tentam desvalorizar esses 

comportamentos argumentando (i) que os preços e regras são determinados, de modo 

independente e unilateral, pela própria ADSE, e são uniformes para todos os prestadores, 

tendo os prestadores apenas a opção de aderir ou não à convenção, e (ii) que a negociação 

coletiva foi exclusivamente uma resposta a uma solicitação da ADSE.  

 Tal como já referido anteriormente, a circunstância de a ADSE ter uma tabela de preços e 

regras única para todos os prestadores do regime convencionado e de determinar os preços 

que constam dessa tabela em nada inviabiliza, como resulta evidente, que a ADSE negoceie 

previamente, e de forma bilateral, com cada uma das empresas de saúde visadas e, 

posteriormente, em função das negociações, determine o preço de cada ato médico que 

constará da referida tabela e as regras associadas à convenção. 

 Refira-se ainda que, tal como já mencionado, ficou demonstrado nas diligências 

complementares de prova, nomeadamente na inquirição de um colaborador do HPA, que é 

possível negociar e acordar com a ADSE um preço distinto daquele que consta na tabela de 

preços e regras do regime convencionado. 

 Em concreto, as negociações entre o HPA e a ADSE sobre o preço dos partos, onde o HPA 

abordou individualmente a ADSE para expor a impossibilidade de cobrir os custos deste ato 

médico com o preço constante da tabela de preços e regras da ADSE, conduziram à alteração 
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de preço por parte da ADSE para este ato médico para o HPA, de acordo com a proposta 

desta empresa. Mais tarde a ADSE incorporou esse mesmo preço na tabela de preços e 

regras da ADSE aplicável a todos os operadores (cf. fls. 7808 verso).  

 Relativamente ao argumento de que a negociação coletiva foi exclusivamente uma resposta 

a uma solicitação da ADSE, remete-se para os parágrafos 1628 a 1643 supra que deixam bem 

claro que a iniciativa da negociação coletiva foi das visadas. 

 No que se refere à vantagem retirada pelas visadas do comportamento sub judice, a 

Autoridade reitera, uma vez mais, que as visadas alinhavam as propostas de preços e 

condições, do regime convencionado, a propor à ADSE de forma a condicionar as 

negociações com esta entidade e coordenaram a sua atuação relativamente ao processo de 

regularizações, tendo essa coordenação culminado na ameaça de denúncia ou efetiva 

denúncia das convenções com a ADSE. 

 A discussão e acordo prévio entre as visadas dos preços e condições a apresentar à ADSE e 

a apresentação de uma única proposta de preço enfraquece substancialmente o poder 

negocial da ADSE, nomeadamente permitindo às visadas incorporar uma margem de lucro 

maior, pois o seu poder negocial é superior ao que teriam individualmente.  

 A discussão e acordo prévio entre as visadas conduz a que os preços propostos 

conjuntamente pelas visadas reflitam as diferentes estruturas de custos das visadas, que 

podem ser mais ou menos eficientes em determinadas áreas, o que determina, tal como 

reconhecido pelas visadas (veja-se a título de exemplo LusiadasSA-0837, JMS-2486 e APHP-

0794), que os preços propostos conjuntamente sejam nivelados sempre pelas estruturas de 

custos menos eficientes. 

 Os preços resultantes da negociação coletiva tenderão, pois, a ser superiores aos que 

resultariam de um processo de negociação bilateral entre cada uma das empresas de saúde 

visadas e a ADSE. 

 As afirmações da visada CUF não deixam dúvidas sobre esta conclusão: 

“[A CUF] [l]imitou-se a participar num processo de consulta cujo resultado seria sempre uma 

proposta de condições uniformes mais favoráveis de prestação de serviços à ADSE” (cf. fls. 5300). 
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 Do mesmo modo, a articulação sobre a rescisão das convenções com a ADSE foi 

determinante para que a ADSE fosse obrigada a não implementar a cobrança das 

regularizações. Caso as visadas não se tivessem coordenado, dificilmente optariam por 

seguir o caminho da (ameaça de) rescisão, na medida em que a sua saída da convenção teria 

um impacto para a ADSE muito mais reduzido do que a saída em bloco dos 5 maiores grupos 

de saúde privados em Portugal (cf. secção 26.1.2) e a ADSE não se sentiria pressionada a 

recuar.  

 Na verdade, o impacto negativo seria sentido, nesse caso, apenas pela visada que saísse. Ou 

seja, a saída individual de apenas uma visada traria consequências negativas imediatas para 

si, mas não para as demais visadas, pelo que resulta óbvio porque nenhuma teria interesse 

em adotar tal atitude. 

 Assim, como já referido anteriormente, a saída das convenções celebradas com a ADSE só 

seria racional para as empresas de saúde visadas se adotada em conjunto por todas. 

 Por todo o exposto se conclui que os preços e condições comerciais seriam mais favoráveis 

para a ADSE e para os seus beneficiários na ausência das negociações conjuntas, pois os 

preços da tabela de preços e regras da rede ADSE do regime convencionado poderiam ser 

fixados a níveis inferiores e a ADSE poderia ter procedido à cobrança dos valores 

correspondentes às regularizações da faturação de 2015 e 2016, bem como de anos 

subsequentes. 

 Refira-se que as variações nos preços convencionados entre a ADSE e os prestadores de 

cuidados de saúde têm repercussões no copagamento da responsabilidade dos 

beneficiários e/ou nas contribuições pagas pelos beneficiários à ADSE, pois o equilíbrio 

financeiro da ADSE depende naturalmente da relação das suas receitas e despesas. 

O contexto jurídico-económico 

 As visadas alegam que a Autoridade não considerou o contexto jurídico-económico no qual 

os comportamentos se verificaram, não tendo atendido, nomeadamente às especificidades 

da atividade da prestação de cuidados de saúde e o contexto dos contactos e negociações 

com a ADSE.  
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 No já referido acórdão Cartes Bancaires, o Tribunal de Justiça refere que, “[p]ara apreciar se 

uma coordenação entre empresas é por natureza prejudicial ao bom funcionamento do jogo 

normal da concorrência, importa (…) tomar em consideração qualquer elemento pertinente, 

tendo em conta, designadamente, a natureza dos serviços em causa, bem como as condições 

reais de funcionamento e da estrutura dos mercados, relativo ao contexto económico ou jurídico 

em que a referida coordenação se insere, independentemente de esse elemento ser ou não 

abrangido pelo mercado relevante” 156. 

 Não obstante, a jurisprudência europeia determina igualmente não ser necessário proceder 

a uma análise pormenorizada da estrutura dos mercados em causa quando se está perante 

uma prática, como a dos presentes autos, concretamente apta a impedir, restringir ou 

falsear a concorrência no mercado, sob pena de, em sede de qualificação da infração como 

restrição pelo objeto, se poder entrar já na consideração dos efeitos concretos do mercado. 

 Em sede de recurso no âmbito do caso C‑373/14 P, Toshiba Corporation c. Comissão, o 

Tribunal de Justiça considerou que “a análise feita pelo Tribunal Geral é conforme com os 

critérios enunciados (…) para estabelecer o caráter de restrição por objetivo de uma violação do 

artigo 101.º, n.º 1, TFUE, sem que seja necessário uma análise mais pormenorizada do contexto 

económico e jurídico pertinente”157. 

 Ora, a Autoridade analisou o contexto jurídico e económico em que a prática em apreço teve 

lugar, nos termos melhor detalhados na secção 11 e 12 da NI e nas secções 26 e 27 da 

presente Decisão. 

 Em todo o caso, discutem-se infra os argumentos apresentados pelas visadas em sede de 

PNI no que se refere ao contexto jurídico e económico em que se enquadra a conduta das 

visadas sub judice.   

 

156 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de setembro de 2014, Groupement des cartes bancaires c. Comissão, 
processo n.º C‑67/13, parágrafos 53 e 78; cf., igualmente, acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de março de 
2013, Allianz Hungária Biztosító Zrt. e o. c. Gazdasági Versenyhivatal, processo n.º C‑32/11, parágrafos 36 e 37 e 
jurisprudência referida. 
157 Cf. acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de janeiro de 2016, Toshiba Corporation c. Comissão, processo n.º 
C-373/14 P, parágrafo 34. 
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 As visadas acusaram a Autoridade de não considerar devidamente a jurisprudência 

europeia, não tendo verificado se os comportamentos em análise poderiam ter outra 

explicação plausível que não o interesse em viciar o normal funcionamento do mercado, 

mas na verdade não avançaram qualquer justificação “plausível” para o mesmo. 

 De facto, a AdC também não consegue antecipar outras explicações para a preparação da 

reação a alterações nos preços e regras das convenções, com a exaustão e o detalhe com 

que as visadas o fizeram ao longo de vários anos, que não desprover a ADSE de poder 

negocial e assim condicionar de forma determinante as tabelas de preços e regras das 

convenções com a ADSE e, nomeadamente, o processo de regularizações. 

 Assim, considera-se que o argumento das visadas é puramente especulativo e não tem 

fundamento. 

 Relativamente à determinação do preço, as visadas argumentam que, na prestação de 

cuidados de saúde, a concorrência se faz pela qualidade e não pelo preço e que as variações 

de preço não têm impacto nos pacientes. 

 Importa relembrar que em causa nos presentes autos está a contratação da prestação de 

cuidados de saúde por parte da ADSE e não a prestação desses mesmos cuidados. Assim, 

releva analisar o processo de formação de preço na relação entre os prestadores privados 

de cuidados de saúde e a ADSE e não o processo de formação de preço na relação entre os 

prestadores privados de cuidados de saúde e os pacientes. 

 Ora, o processo de formação de preço na relação entre os prestadores privados de cuidados 

de saúde e a ADSE, tem apenas como particularidades o facto de, do lado da procura se 

encontrar unicamente uma entidade, a ADSE, e de, concluídas as negociações com os 

prestadores de cuidados de saúde, a ADSE fixar um preço único, igual para todos os 

prestadores.  

 Contudo, estas particularidades não implicam de forma alguma que a ADSE não se envolva 

num processo negocial com os seus fornecedores e não atenda às pretensões dos mesmos, 

sob pena de não conseguir ter uma rede satisfatória de prestadores. 
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 Ademais, ficou provado nos autos que a negociação individual de preços com a ADSE era 

possível – veja-se o auto de inquirição a um colaborador do HPA, onde este refere que o HPA 

abordou individualmente a ADSE sobre o preço de um ato médico (partos) e que a ADSE 

alterou o preço desse ato, primeiro para o HPA, e, posteriormente, para todos os 

prestadores, de acordo com o sugerido pelo HPA (cf. fls. 7808 verso) –, o que demonstra 

cabalmente que não é verdade que a ADSE esteja completamente imune às propostas e 

contrapostas apresentadas pelas visadas. 

 Para a mesma conclusão concorre o facto de as visadas terem negociado de forma exaustiva 

e durante vários anos com a ADSE. Se fosse verdade que a ADSE fixa unilateralmente os 

preços, porque razão as empresas de saúde visadas teriam alocado tanto tempo e recursos 

às negociações com a ADSE? A única explicação plausível é que esse esforço conjunto e 

coordenado permitiria alcançar preços mais elevados no âmbito das convenções com a 

ADSE e condicionar o processo das regularizações. 

 Refira-se que o processo das regularizações da faturação relativa a 2015 e 2016 é 

demonstrativo do poder negocial dos grupos hospitalares privados: até hoje a ADSE não 

efetivou a cobrança dos valores apurados. 

 Portanto, ao contrário do que as visadas querem fazer crer, o preço é uma variável 

determinante na relação entre os prestadores privados de cuidados de saúde e a ADSE, 

sendo negociado de forma exaustiva como provam os autos. 

 Relativamente ao impacto das variações de preços nos pacientes, relembre-se que o 

paciente é também beneficiário da ADSE, sendo as contribuições dos beneficiários que 

financiam este subsistema de saúde, pelo que aumentos do lado da despesa da ADSE terão 

necessariamente repercussões nos seus beneficiários, e portanto nos pacientes, através do 

copagamento e/ou das contribuições pagas à ADSE. 

 No que concerne às afirmações das visadas sobre a existência de negociações coletivas em 

outros países da OCDE, a Autoridade esclarece que apenas lhe compete escrutinar, analisar 

e sancionar eventuais acordos ou práticas concertadas em violação das regras da 

concorrência aplicáveis em território nacional. 
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 Ainda assim, sempre se diga que os exemplos avançados pelas visadas relativos a outros 

países onde alegadamente existem casos de negociações coletivas no setor da saúde 

apresentam contextos e enquadramentos económico-jurídicos distintos do caso sub judice 

razão pela qual se considera não ser possível extrair conclusões aplicáveis ao presente 

processo. 

 Relativamente ao contexto dos contactos e negociações com a ADSE, as visadas chegam a 

afirmar que foi a ADSE e a Tutela quem as colocou perante a necessidade de se coordenarem 

no âmbito das conversações com a ADSE. 

 Sobre esta questão remete-se para os §§ 1713 a 1730 supra onde a mesma foi discutida em 

detalhe, tendo-se concluído que a prova constante dos autos demonstra cabalmente que 

todas as visadas estavam determinadas em agir como agiram, no sentido de conduzir o tema 

das negociações com a ADSE com base numa iniciativa e estratégia claramente definidas 

pelas visadas e não pela ADSE.  

 No que se refere às alegações de que a ADSE fixa unilateralmente os preços e condições, 

que as convenções são meros contratos de adesão e que os prestadores não têm margem 

de negociação individual, ficou sobejamente demonstrado nos §§ 1685 a 1692  e nos §§ 1679 

a 1682 que improcedem os argumentos das visadas. 

Necessidade de análise de efeitos restritivos da concorrência 

 No que se refere à necessidade de análise de efeitos no presente caso, conforme já referido 

supra, a jurisprudência da União Europeia estabelece consistentemente que, para apreciar 

se um acordo implica uma restrição da concorrência por objeto, deve atender-se, 

nomeadamente, ao teor das suas disposições, aos objetivos que visa atingir e ao contexto 

jurídico e económico em que se insere158. 

 

158 Cf., neste sentido, Acórdão do Tribunal de Justiça, de 13 de outubro de 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 
SAS c. Président de l’Autorité de la concurrence e Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, processo C-
439/09 e Acórdão do Tribunal de Justiça GlaxoSmithKline Services e o. c. Comissão, supra citado, bem como o 
Acórdão do TGUE, de 28 de março de 2019, Pometon SpA c. CE. 
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 E para que um acordo tenha um objeto anticoncorrencial basta que o mesmo seja suscetível 

de produzir efeitos negativos sobre a concorrência. Ou seja, o acordo em causa apenas tem 

de ser concretamente apto, atendendo ao contexto jurídico e económico, a impedir, 

restringir ou falsear a concorrência no mercado159. 

 A este respeito, importa reter as Conclusões do Advogado-Geral Melchior Wathelet, 

apresentadas em 25 de junho de 2015 no âmbito do processo C‑373/14 P, Toshiba 

Corporation c. Comissão, que procurou interpretar a orientação jurisprudencial do Tribunal 

de Justiça expressa no acórdão Cartes Bancaires de acordo com a jurisprudência estabilizada 

do mesmo Tribunal quanto à matéria, considerando que “o critério jurídico essencial para 

determinar se uma coordenação entre empresas comporta tal restrição da concorrência ‘por 

objetivo’ [entenda-se, por objeto] reside na constatação de que essa coordenação apresenta, 

em si mesma, um grau suficiente de nocividade para a concorrência”. 

 O mesmo Advogado-Geral considera que a jurisprudência Cartes Bancaires “parece ‘ter 

dificultado a necessária distinção entre o exame do objetivo anticoncorrencial e a análise dos 

efeitos concorrenciais dos acordos entre as empresas’ e que a ‘linha de demarcação entre os 

respetivos conceitos de restrições por objetivo ou por efeito [não pode ser esbatida e] que o 

recurso a este conceito deve ser enquadrado de uma forma mais clara´”. Refere ainda que “[o] 

contexto económico e jurídico serve para ajudar a autoridade responsável pela análise da 

restrição por objetivo alegada a compreender a função económica e o significado real do acordo. 

(…) [T]er em conta o contexto económico e jurídico significa, por conseguinte, que o acordo 

controvertido tem apenas de ser concretamente apto a impedir, restringir ou falsear a 

concorrência no mercado comum. Com efeito, importa não perder de vista que a vantagem em 

termos de previsibilidade e de redução do ónus da prova que envolve a identificação dos acordos 

restritivos por objetivo ficaria ‘comprometida se essa identificação [carecesse], em última 

análise, de um exame aprofundado das consequências do referido acordo sobre a concorrência, 

que fosse muito além do exame circunstanciado do acordo’. No entanto, uma abordagem 

 

159 Cf., neste sentido, Acórdão do Tribunal T Mobile Netherlands, BV e o. c. Raad van bestuur van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit, já citado. 
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superficial só pode ser justificada em presença de comportamentos (…) que apresentem um risco 

intrínseco de efeito prejudicial particularmente grave, isto é, as restrições que apresentem 

intrinsecamente um determinado grau de nocividade”160. 

 Também no acórdão Budapest Bank, o Tribunal de Justiça recorda todo o referencial que 

determina o caráter alternativo do disposto no n.º 1 do artigo 101.º TFUE, sublinhando que 

deve analisar-se primeiro o objeto e que se o objeto for provado não há que investigar os 

efeitos, sendo que certos comportamentos colusórios, como os que levam à fixação de 

preços, são suscetíveis de ter efeitos negativos, de modo que é inútil demonstrar também 

os efeitos161. 

 No já referido acórdão Pometon, o TGUE confirmou que “(...) é pacífico que determinados 

comportamentos colusórios, como os que levam à fixação horizontal dos preços por cartéis, 

podem em princípio, ser considerados suscetíveis de terem efeitos de tal forma negativos sobre o 

preço, sobre a quantidade ou sobre a qualidade dos produtos e dos serviços que se pode 

considerar inútil, para efeitos de aplicação do artigo 101.o TFUE, demonstrar que produzem 

efeitos concretos no mercado” 162. 

 No âmbito da jurisprudência nacional, o TCRS foi perentório em concluir que: 

 

160 Cf. Conclusões do Advogado-Geral Melchior Wathelet, apresentadas em 25 de junho de 2015, no processo 
n.º C‑373/14 P, Toshiba Corporation c. Comissão, parágrafos 54, 67 a 70. O Advogado Geral Melchior Wathelet 
partilha do entendimento expresso pelo Advogado-Geral Nils Wahl nas Conclusões apresentadas em 27 de 
março de 2014, no processo n.º C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires c. Comissão, parágrafos 46 e 47: 
“Afigura‑se que a jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral, ao recordar a distinção entre os dois 
tipos de restrições previstas no artigo 81.°, n.° 1, CE, foi, até certo ponto, fonte de interpretações divergentes, ou 
mesmo de confusão. Com efeito, algumas orientações jurisprudenciais parecem ter dificultado a necessária 
distinção entre o exame do objetivo anticoncorrencial e a análise dos efeitos concorrenciais dos acordos entre as 
empresas. De facto, em alguns processos, a consideração do contexto assemelha‑se a uma verificação real dos 
efeitos potenciais das medidas em causa”. 
161 Cf. parágrafos 33 a 40 do acórdão do Tribunal e Justiça de 02.04.2020, Gazdasági Versenyhivatal contra 
Budapest Bank Nyrt. E o., processo n.º C-228/18. O Tribunal refere expressamente “o critério jurídico essencial 
para determinar se um acordo comporta uma restrição da concorrência «por objetivo» reside assim na constatação 
de que tal acordo apresenta, em si mesmo, um grau suficiente de nocividade para a concorrência para considerar 
que não é necessário apurar os respetivos efeitos” – cf. parágrafo 37. 
162 Cf. Acórdão do TGUE, de 28 de março de 2019, Pometon SpA c. CE, parágrafo 278. 
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“A celebração deste acordo de fixação de preços e repartição de clientes integra uma infração 

por objeto, isto é, o objeto do mesmo é por si suscetível de impedir, falsear ou restringir de forma 

sensível a concorrência. Embora não se tenham provado os efeitos de tal acordo, tal não se 

afigura necessário para o preenchimento do tipo legal. O facto de uma infração por objeto ser 

considerada por si só suscetível de ter efeito nocivo para a concorrência não configura qualquer 

violação do princípio de presunção da inocência, pois compete à Autoridade provar a existência 

do acordo com o referido objeto e demais requisitos do tipo contraordenacional. Note-se que em 

Direito Penal e Contraordenacional, nomeadamente em infrações que afetam a economia ou 

outros bens coletivos, são múltiplos os tipos de perigo abstracto, em que o legislador presume o 

perigo resultante de determinada conduta. Ora, também em tais casos inexiste qualquer violação 

do princípio da presunção de inocência (…) Provou-se que as arguidas assumem papel de 

relevância no mercado dos formulários e impressos comerciais, embora não se tenham provado 

as quotas de mercado de cada uma. De qualquer modo, insiste-se nas ideias atrás expostas de 

que neste tipo de acordo de repartição de preços e de clientela não é necessário definir o mercado 

relevante e a infração se considera sempre suscetível de impedir, falsear ou restringir de modo 

sensível a concorrência, independentemente da quota de mercado das empresas 

participantes”163. 

 Posteriormente, também o TCRS decidiu que “um nível de exigência demasiado elevado na 

aferição do contexto económico em que a prática se insere, colocando-o a par de uma análise 

quanto aos efeitos (…), poderia conduzir, nesses casos, à negação de uma tutela efetiva do bem 

jurídico tutelado contrária ao sentido fundante da norma qual seja o de atuar de forma clara 

sobre certas hardcore restrictions. Acresce ainda que a jurisprudência comunitária continua a 

reiterar que as restrições quanto ao objeto e as restrições quanto ao efeito são alternativas e não 

cumulativas, pelo que essa equiparação entre a análise necessária para efeitos de verificação de 

um objeto anticoncorrencial e de um efeito anticoncorrencial é de rejeitar”164. 

 

163 Cf. sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 7 de março de 2014, confirmada pelo 
TRL em acórdão de 30 de outubro de 2014, 1.º Juízo, processo n.º 38/13.8YUSTR (COPIDATA). 
164 Cf. sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 4 de janeiro de 2016, 1.º Juízo, 
processo n.º 102/15.9YUSTR (GPL), p. 174. 
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 No mesmo sentido, refere a Advogada-Geral J. Kokott o seguinte: 

“Verifica‑se precisamente um objetivo anticoncorrencial particularmente manifesto nos casos em 

que os concorrentes celebram entre si acordos sobre os preços dos seus produtos ou em que 

trocam entre si informações sensíveis, com relevância para a formação dos preços. Ao contrário 

do que alegam as recorrentes, o artigo 101.º TFUE não proíbe apenas as coordenações dos preços, 

mas também a troca de informações sensíveis com vista à formação dos preços. 

(…) 

A diferença de base entre restrição da concorrência pelo objetivo e restrição da concorrência por 

efeito, na aceção do artigo 101.º TFUE, ficaria esbatida caso se exigisse às autoridades da 

concorrência e aos tribunais da União chamados a pronunciar se sobre matéria de concorrência 

que, mesmo em caso de comportamentos colusórios de empresas cujo caráter anticoncorrencial 

entra pelos olhos dentro, tivessem de apreciar de forma intensiva o contexto económico e 

jurídico”165. 

 No mesmo sentido, veja-se a sentença do TCRS no processo das Ferrovias onde o referido 

tribunal confirma que “(…) só é necessário demonstrar que uma prática coletiva tem um efeito 

anticoncorrencial se o seu objeto não for, por si só, anticoncorrencial. Isto facilita largamente a 

prova da violação do art. 101.º TFUE / art. 9.º, n.º 1 da LdC nos casos de acordos com objeto 

anticoncorrencial – é a chamada infração por objeto. Nos restantes casos, é necessário provar, 

pelo menos, a possibilidade de um efeito anticoncorrencial, o que implica juízos económicos 

complexos – é a chamada infração pelo efeito.”166. 

 De todo o exposto decorre que apenas no âmbito de uma imputação por efeitos é 

necessário analisar se o acordo ou prática concertada tem, ou não, efeitos restritivos, e que 

 

165 Cf. Conclusões da Advogada-Geral J. Kokott, apresentadas em 17 de novembro de 2016, sobre o já citado 
Acórdão do Tribunal de Justiça de 17 de novembro de 2016, C-469/15 P FSL Holdings v Commission, parágrafos 
99 e 101. 
166 Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, de 6 de setembro de 2021, 2.º Juízo, 
processo n.º 249/18.0YUSTR-F (Ferrovias), p. 221 e ss. 
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o acordo ou prática concertada em apreço no presente processo é restritiva em si mesma, 

consubstanciando uma restrição por objeto. 

Existência de efeitos pró-concorrenciais 

 No que concerne as alegações de efeitos pró-concorrenciais, a Autoridade reitera que está 

em causa uma restrição da concorrência por objeto, pelo que não é necessário efetuar uma 

análise dos efeitos da conduta das visadas, e relembra que, nos termos do n.º 1 do artigo 

10.º da Lei n.º 19/2012, compete às empresas que invoquem o benefício da justificação de 

acordos ou práticas concertadas o ónus de fazer prova do preenchimento das condições 

previstas no n.º 1 do referido artigo 10.º, o que as visada não lograram fazer. 

 Ora, a argumentação apresentada pelas visadas é manifestamente insuficiente para permitir 

afirmar que ocorreram efeitos benéficos no mercado/para os consumidores em 

consequência do comportamento das visadas. 

 Deste modo, conclui-se que as visadas não apresentaram elementos suficientes que 

demonstrem que do acordo ou prática concertada objeto da presente Decisão decorreram 

efeitos pro-concorrenciais para o mercado. 

Conclusão 

 Face ao supra exposto, a Autoridade mantém que o acordo ou prática concertada 

imputado(a) às visadas tem um objeto restritivo da concorrência em si mesmo(a), sendo 

também evidente, pela globalidade da prova constante dos autos, que o mesmo foi 

deliberadamente executado e implementado pelas visadas, e que do mesmo resultou uma 

distorção das regras de funcionamento concorrencial do mercado em que operam. 

 Assim sendo, mantém-se igualmente a conclusão de que a conduta objeto da presente 

investigação é subsumível integralmente no âmbito de aplicação do n.º 1 do artigo 9.º da Lei 

da Concorrência, na medida em que tem por objeto a restrição da concorrência no mercado 

nacional da contratação de serviços de saúde hospitalares privados por subsistemas de 

saúde/seguradoras. 
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29.3.4 Caráter sensível da restrição da concorrência 

29.3.4.1 Posição da AdC em sede de NI 

 Para ser abrangido pela proibição do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 (e do n.º 1 do artigo 

101.º do TFUE), um acordo ou uma prática concertada entre empresas deve impedir, falsear 

ou restringir a concorrência “de forma sensível”. 

 Ou seja, apenas quando a restrição da concorrência resultante da prática ilícita ultrapassar 

o limiar do negligenciável pode a mesma ser proibida e os seus agentes punidos167. 

 Acontece que os acordos ou práticas concertadas que tenham um objeto anticoncorrencial 

constituem, pela sua própria natureza e independentemente de qualquer efeito concreto, 

uma restrição sensível, tal como salientou o Tribunal de Justiça no seu Acórdão de 

13.12.2012, no caso Expedia: 

“(…) importa recordar que, segundo jurisprudência constante, para a aplicação do artigo 101.º, 

n.º 1, TFUE, a tomada em consideração dos efeitos concretos de um acordo é supérflua, a partir 

do momento em que se verifique que este tem por objeto restringir, impedir ou falsear a 

concorrência (…). 

A este respeito, o Tribunal de Justiça sublinhou que a distinção entre «infrações pelo objetivo» e 

«infrações pelo efeito» tem a ver com o facto de determinadas formas de conluio entre empresas 

poderem ser consideradas, pela sua própria natureza, prejudiciais ao bom funcionamento da 

concorrência (…).  

Há, portanto, que considerar que um acordo suscetível de afetar o comércio entre os 

Estados‑Membros e que tenha um objetivo anticoncorrencial constitui, pela sua natureza e 

independentemente de qualquer efeito concreto do mesmo, uma restrição sensível à 

concorrência”168. 

 

167 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 13.12.2012, Expedia Inc. c. Autorité de la concurrence e o., processo n.º 
C-226/11 - parágrafo 16. 
168 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 13.12.2012, Expedia Inc. c. Autorité de la concurrence e o., processo n.º 
C-226/11 - parágrafos 35 a 37. 
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 No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça já havia considerado no seu Acórdão de 08.12.2011, 

no caso KME Germany que: 

“(…) para aplicação do artigo 81.º, n.º 1, CE [atual artigo 101.º, n.º 1 do TFUE], a tomada em 

consideração dos efeitos concretos de um acordo é supérflua, a partir do momento em que se 

verifique que este tem por objeto restringir, impedir ou falsear a concorrência (…). Tal é 

nomeadamente o caso, como no presente, dos acordos que incluem restrições patentes à 

concorrência, como a fixação dos preços e a repartição do mercado (…)”169. 

 Por outro lado, a Comissão Europeia, na sua Comunicação de minimis170, esclarece também 

que os acordos ou práticas concertadas que tenham um objeto anticoncorrencial 

constituem, justamente pela sua própria natureza e independentemente de qualquer efeito 

concreto, uma restrição sensível, ainda que os mesmos não atinjam os limiares de quotas 

de mercado estabelecidos pela Comissão nessa mesma Comunicação. 

 Por outras palavras, a Comissão esclarece que uma restrição da concorrência por objeto 

nunca é de minimis, ou seja, nunca é insignificante, dado o seu potencial intrínseco de 

nocividade para o funcionamento dos mercados e para o livre jogo da concorrência. 

 Por fim, o mesmo entendimento tem sido também sufragado pela jurisprudência nacional, 

conforme resulta da Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 

25.05.2017, no caso Firmo c. AdC: 

“Quanto ao carácter sensível da suscetibilidade de afetação da concorrência, também exigido 

pelo artigo 101, n.º 1 do TFUE, resume-se 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 

(…) de uma prática decisória assente no brocardo de mininis non curat praetor e, por isso, 

conhecida por de minimis. 

 

169 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 08.12.2011, KME Germany e o. c. Comissão, processo n.º C‑272/09 - 
parágrafo 65. 
170 “Comunicação da Comissão relativa aos acordos de pequena importância que não restringem sensivelmente a 
concorrência nos termos do artigo 101.º, n.º 1 do TFUE (“Comunicação de minimis”)”, in JOUE n.º С 291/01, de 
30.08.2014 – parágrafos 2, 8 e 13. 
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De acordo com a jurisprudência comunitária, especificamente o acórdão Expedia do Tribunal de 

Justiça, proc. n.º C-226/11 ‘um acordo suscetível de afetar o comércio entre os Estados‑Membros 

e que tenha um objetivo anticoncorrencial constitui, pela sua natureza e independentemente de 

qualquer efeito concreto do mesmo, uma restrição sensível à concorrência. (§ 37)’ ”171.  

 De facto, da proibição do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 (e do n.º 1 do artigo 101.º do 

TFUE) consta uma preocupação fundamental, a de garantir, em nome do livre jogo 

concorrencial, o princípio da autonomia comercial dos operadores no mercado, enquanto 

elemento estruturante do processo concorrencial salvaguardado pelas regras nacionais e 

europeias de defesa da concorrência. 

 Nos presentes autos está em causa uma restrição da concorrência pelo objeto, nos termos 

que resultam da jurisprudência e prática decisória nacional e europeia, qualificável 

igualmente, segundo essa mesma jurisprudência e prática decisória, como uma restrição 

sensível. 

 Essa restrição inequivocamente sensível é materializada num acordo ou prática concertada 

de fixação de preços e outras condições comerciais, bem como de limitação e/ou redução 

da prestação de cuidados de saúde ao abrigo do regime convencionado da ADSE172, que visa 

atenuar ou eliminar o grau de incerteza sobre o funcionamento do mercado em causa. 

 Sem prejuízo do supra exposto, refira-se adicionalmente que a representatividade das 

empresas de saúde visadas é de tal forma significativa, conforme descrito supra na secção 

26.1.2, que sempre se diria que a prática objeto de análise na presente Decisão apresenta 

um caráter sensível. 

 Em particular, no que respeita à representatividade das empresas de saúde visadas na 

despesa suportada pela ADSE na prestação de cuidados de saúde em território nacional ao 

abrigo do regime convencionado da ADSE, verifica-se que as mesmas representaram, no 

 

171 Cf. Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, de 25.05.2017, Firmo c. AdC, processo 
n.º 36/17.2YUSTR – página 125. 
172 No que se refere aos comportamentos das visadas no contexto da contratação de serviços de saúde 
hospitalares privados por parte do IASFA remete-se para o § 1303 supra. 
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quadriénio 2016-2019, entre [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% a 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% da referida despesa (cf. § 492). 

 No presente processo, verifica-se que as empresas de saúde visadas concorrem entre si nas 

regiões em que se localizam geograficamente, sendo que em conjunto cobrem a totalidade 

do território nacional (cf. secção 26.1). 

 Ora, sendo que a restrição se afere “no todo ou em parte do mercado nacional”, no que 

respeita ao n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, e tendo em conta o âmbito de atuação das 

empresas em causa, bem como o âmbito do acordo ou prática concertada, considera-se, 

prima facie, que a infração afeta todo o território nacional e que a mesma se traduz numa 

restrição sensível da concorrência. 

29.3.4.2 Pronúncia das visadas 

 De acordo com a APHP, o caráter sensível da restrição deve ser apreciado em função do 

quadro real em que se insere o acordo, nomeadamente tendo em atenção o contexto 

económico e jurídico em que se insere, a natureza dos produtos ou serviços afetados e as 

condições reais do funcionamento e da estrutura do mercado (cf. fls. 5461 verso). 

 Nesse pressuposto, refere a APHP que, uma vez que as convenções da ADSE 

configuram contratos de adesão e as tabelas de preços aprovadas ao abrigo das mesmas 

consubstanciam regulamentos administrativos aplicados de forma não diferenciada a todas 

as visadas, o comportamento incriminado não tem a possibilidade de entravar o jogo da 

concorrência de maneira sensível e, portanto, não é abrangido pela proibição do artigo 101.º 

do TFUE (cf. fls. 5461 verso). 

 De acordo com o Grupo Trofa, a AdC absteve-se de proceder a qualquer análise dos efeitos 

resultantes da prática em questão e de apurar sobre o caráter sensível dos mesmos (cf. fls. 

4694). 

 Em concreto, o Grupo Trofa refere que considerar o contexto económico e jurídico no qual 

os comportamentos se verificaram, e demonstrar-se nocividade para a concorrência. 

Adicionalmente, deve haver uma experiência suficientemente sólida e fiável que permita 

declarar o tipo de acordo em causa como restritivo pelo objeto. (cf. fls. 4636). 
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 Segundo o HPA, a conduta adotada não tem qualquer sensibilidade jusconcorrencial. A 

sensibilidade da hipotética restrição da concorrência não pode ser aferida com base numa 

análise puramente quantitativa, impondo-se uma apreciação casuística neste plano, em 

relação a cada uma das visadas, algo que a AdC nunca fez (cf. fls. 5428 verso). 

 Prossegue o HPA afirmando que esta apreciação devia ser feita em relação a cada uma das 

visadas, individualmente, impondo-se considerar concretamente o contexto do mercado e 

o contexto da relação contratual entre a ADSE e os prestadores de saúde, bem como os 

mecanismos de formação dos preços e determinação das condições comerciais nesta 

atividade (cf. fls. 5420 verso). 

 O HPA entende que esta apreciação não foi realizada pela AdC e, consequentemente, este 

requisito não está preenchido (cf. fls. 5420 verso). 

 Segundo a CUF, esta não concluiu com as suas concorrentes qualquer acordo restritivo da 

concorrência, nem no sentido de fixar os preços que a ADSE estava disposta a pagar, nem 

de a pressionar a rever as regularizações, denunciando a convenção no pressuposto de que 

as demais visadas também o fariam (cf. fls. 5300). 

 Ainda neste contexto, a CUF refere que se limitou a participar num processo de consulta 

cujo resultado seria sempre uma proposta de condições uniformes mais favoráveis de 

prestação de serviços à ADSE (cf. fls. 5300), sem qualquer restrição da concorrência no 

mercado em causa ou qualquer restrição que fosse além do necessário à colaboração com 

a ADSE na fixação das condições de prestação de serviços (cf. fls. 5300 verso). 

 Segundo a visada Grupo Lusíadas, a AdC sustenta a posição de que a alegada infração é 

sensível no facto de a mesma configurar uma restrição pelo objeto (cf. fls. 4562 e ss). 

 Segundo o Grupo Lusíadas, uma restrição é sensível à concorrência quando 

simultaneamente o acordo seja suscetível de afetar o comércio entre Estados-Membros (cf. 

fls. 4562 verso). No entanto, para o Grupo Lusíadas, não estamos perante uma restrição pelo 

objeto. E, mesmo que estivesse em causa uma restrição por efeito, a AdC não invoca a 

aplicação do artigo 101.º do TFUE no presente processo (cf. fls. 4562 verso). 
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 Para o Grupo Lusíadas, ao apurar de forma automática e abstrata que o acordo ou prática 

concertada restringiu a concorrência de forma sensível, sem considerar elementos 

concretos do respetivo contexto económico, a AdC não demonstrou que o caráter sensível 

da restrição da concorrência estivesse preenchido no caso concreto (cf. fls. 4563). 

29.3.4.3 Apreciação da AdC e conclusão 

 Em resposta aos argumentos invocados pelas visadas nas suas PNIs, cumpre salientar que 

a AdC fundamentou efetivamente as suas conclusões através da identificação e da análise 

da natureza e do tipo das condutas em causa, do âmbito de atuação das visadas e ainda das 

características específicas do mercado em causa. 

 E, para esse efeito, importa recordar que, no presente processo, as visadas adotaram um 

acordo ou prática concertada com impacto na contratação de serviços de saúde hospitalares 

privados por subsistemas de saúde/seguradoras. 

 E não se ignore que o acordo ou prática concertada em causa tem um impacto no 

funcionamento do referido mercado, impacto esse que é direto e imediato, alterando e 

condicionando de forma substancial a liberdade e a independência dos agentes económicos, 

o que tipicamente define os mercados concorrenciais, como seria também o caso em 

apreço, não tivessem as visadas agido da forma coordenada como agiram. 

 Conforme já referido, o acordo ou prática concertada em causa nos presentes autos afeta 

todo o território nacional (cf. secção 26, nomeadamente §§ 560 e 561). 

 No que respeita, em concreto, às alegações das visadas APHP e Grupo Lusíadas (cf. §§ 1863 

e 1872), a AdC entende ser errado concluir que um acordo ou prática concertada não tem 

natureza sensível pelo facto de o comércio entre os Estados-Membros não ser afetado. 

 Veja-se que, para efeitos de aplicação do artigo 9.º da LdC, a confirmação da existência do 

carácter sensível da prática não depende e nem poderia depender da verificação do 

requisito de afetação do comércio entre Estados-Membros, depende de vários critérios, 

entre outros, da apreciação da natureza da própria prática. 
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 Já em matéria de aplicação do artigo 101.º do TFUE, importará aferir da suscetibilidade da 

afetação do comércio entre Estados-Membros. Contudo, a aplicação do artigo 101.º do TFUE 

não está em causa tal como referido na secção 29.1.3. 

 Mas, vejamos o caso concreto, identificando o tipo de conduta em apreço: um acordo ou 

prática concertada no mercado nacional da contratação de serviços de saúde hospitalares 

privados por subsistemas de saúde/seguradoras, traduzida na fixação de preços e outras 

condições comerciais entre concorrentes prestadores de cuidados de saúde privados no 

âmbito das negociações com a ADSE e na sua coordenação para rescindir as convenções 

com a ADSE. 

 Recorde-se que os prestadores representam uma parte considerável da oferta de cuidados 

de saúde prestados ao abrigo do regime convencionado da ADSE (cf. secção 26), o que se 

comprova inclusivamente pelo papel desempenhado pela APHP na condução dos interesses 

comuns e no implementar e consolidar da prática. 

 Tudo isto contribui indubitavelmente para que a concorrência no mercado em causa seja 

especialmente afetada. 

 O Tribunal de Comércio de Lisboa refere, a propósito da interpretação do n.º 1 do artigo 4.º 

da Lei n.º 18/2003 [atual n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012] que:  

"O legislador optou por não especificar e concretizar o que sejam acordos, práticas concertadas 

ou decisões de associações que tenham por objecto e por efeito impedir, falsear ou restringir a 

concorrência, criando o que se denomina uma norma penal (no caso contraordenacional) em 

branco. (…) A norma penal em branco será aquela que tem a particularidade de descrever de 

forma incompleta os pressupostos de punição de um crime remetendo parte da sua 

concretização para outras fontes normativas, denominando-se a primeira norma sancionadora 

e as segundas normas complementares ou integradoras”173. Com este enquadramento, “é às 

 

173 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa, 3.º Juízo, Proc. n.º 1302/05.5TYLSB, de 12.01.2006. 
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orientações da Comissão e às decisões desta e dos Tribunais comunitários que deve ir buscar-se 

a integração da norma"174. 

 A este propósito, refira-se novamente a jurisprudência mais recentemente do TCRS que 

refere que:  

“Apesar de teoricamente os acordos entre empresas serem distintos das práticas concertadas, 

muitas vezes, na prática, não é fácil proceder à exacta distinção entre as duas realidades, 

especialmente se estas apresentarem um carácter complexo e duradouro. Porque assim é, a 

jurisprudência comunitária aceita a possibilidade de qualificar uma prática como um acordo e 

prática concertada (vide, acórdão do TGUE de 20 de Abril de 1999, NV Limburgse Vinyl 

Maatschappij (T-305/94 etc.), acórdão do TJUE de 8 de Julho de 1999, Anic (C-49/92), acórdão do 

TGUE de 20 de Março de 2002, HFP (T-9/99))”175. 

 Acresce que “não se inscrevem no âmbito de aplicação dos artigos 81.º e 82.º [atuais 101.º e 

102.º do TFUE] os acordos e práticas que, devido à fraca posição das empresas envolvidas no 

mercado dos produtos em causa, afectam o mercado de forma não significativa. O carácter 

sensível pode ser apreciado, nomeadamente, por referência à posição e à importância das 

empresas envolvidas no mercado dos produtos em causa. (…) Quanto mais forte for a posição de 

mercado das empresas em causa, maior é a probabilidade de um acordo ou prática susceptível 

de afectar o comércio entre os Estados-Membros o vir a afectar de forma sensível”176. 

 Assim, “o carácter sensível pode ser avaliado em termos absolutos (volume de negócios) e em 

termos relativos, através da comparação da posição da ou das empresas em causa com a dos 

demais operadores no mercado (quota de mercado)”177. 

 

174 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa, 3.º Juízo, Proc. n.º 1302/05.5TYLSB, de 12.01.2006. 
175 Sentença proferida em 06.10.2021 pelo 3.º Juízo do TCRS, no âmbito de Processo n.º 71/18.3YUSTR-M, 
disponível em http://www.concorrencia.pt/. 
176 Cf. Comunicação da Comissão Europeia – Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os 
Estados-Membros previsto nos artigos 81.° e 82.° do Tratado CE (Jornal Oficial C 101, de 27/04/2004 pp. 0081 - 
0096), pontos 44 e 45. 
177 Cf. Comunicação da Comissão Europeia – Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os 
Estados-Membros previsto nos artigos 81.° e 82.° do Tratado CE (Jornal Oficial C 101, de 27/04/2004 pp. 0081 - 
0096), ponto 47. 

http://www.concorrencia.pt/
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 Em síntese, e em face do exposto, pode concluir-se que a restrição da concorrência tem de 

ser sensível, atendendo ao tipo de condutas, bem como à importância e à posição das 

empresas de saúde visadas no mercado em causa.  

 Face a todo o supra exposto, verifica-se, nos termos acima detalhados, que a conduta das 

visadas descrita na presente Decisão preenche todos os elementos do tipo objetivo 

correspondentes ao n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012. 

29.4 Tipo subjetivo 

29.4.1 Posição da AdC em sede de NI 

 Para que a infração que resulta da restrição por objeto identificada possa ser imputada às 

visadas, é necessário demonstrar que, para além do preenchimento dos elementos do tipo 

objetivo, estão igualmente preenchidos os elementos do tipo subjetivo de infração tipificada 

no n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência. 

 A factualidade descrita na secção 27.1.2 suportada em elementos de prova precisos e 

concordantes demonstram que as visadas atuaram de forma livre, voluntária e intencional 

na prática da infração que lhes é imputada, nunca tendo agido ou procurado agir no sentido 

de dela se distanciar ou de a cessar. 

 Para além disso, constam dos autos elementos de prova que confirmam a consciência por 

parte das visadas da ilicitude das condutas por si encetadas (cf. LuzSaude-1505, GTS-0169 e 

HPA-0096). 

29.4.1.1 Ilicitude 

 As condutas das visadas, detalhadamente descritas na presente Decisão, são expressa e 

literalmente proibidos pelo n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, não se verificando nos 

presentes autos quaisquer causas de exclusão da ilicitude ou de justificação do facto, não 

havendo igualmente lugar à aplicação do n.º 3 do artigo 10.º da LdC. 

 O facto de a prática em causa ter por objetivo fixar, alinhar, nivelar ou estabilizar preços e 

outras condições comerciais entre concorrentes  prestadores de cuidados de saúde privados 
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no âmbito das negociações com a ADSE e na sua coordenação para rescindir as convenções 

com a ADSE, configura-a, em qualquer circunstância, como uma infração às normas de 

concorrência, na medida em que atenua ou elimina o grau de incerteza estratégica sobre o 

funcionamento do mercado em causa, reduzindo a concorrência intramarcas.  

 Constata-se que as mesmas condutas preenchem os elementos que integram e traduzem a 

ilicitude do acordo ou prática concertada, assumindo-se como contrárias à ordem jurídica. 

 Adicionalmente, e conforme referido no § 1892, constam dos autos elementos de prova que 

determinam a conclusão de que as visadas atuaram, ao longo do tempo, com consciência 

perfeita e esclarecida que o seu comportamento violava as regras de concorrência e de que, 

como tal, era ilícito. 

 Conclui-se, portanto, que a conduta adotada pelas visadas é-lhes integral e plenamente 

imputável, sendo a mesma típica e ilícita e expressamente proibida pelo artigo 9.º, n.º 1 da 

Lei da Concorrência, pelo que se encontra preenchido este elemento subjetivo do tipo. 

29.4.1.2 Culpa 

 Nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do RGCO, aplicável ex vi n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 

19/2012, “só é punível o facto praticado com dolo ou, nos casos especialmente previstos na lei, 

com negligência”, sendo neste âmbito a negligência punível, nos termos do n.º 3 do artigo 

68.º da Lei n.º 19/2012. 

 Importa relembrar a este respeito que, conforme afirmado pelo Tribunal de Comércio na 

sua Sentença de 12.01.2006, no caso Ordem dos Médicos Veterinários c. AdC, no caso das 

contraordenações por violação às regras da concorrência, “(…) as condutas não são 

axiologicamente neutras, sendo que, quanto a estas, a simples ignorância da proibição não pode 

afastar o dolo e deve ser apreciada em sede de consciência da ilicitude (…)”178. 

 

178 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa, de 12.01.2006, Ordem dos Médicos Veterinários, processo 
n.º 1302/05.5TYLSB - página 28. O Tribunal acrescenta: “Ora, precisamente, estamos ante uma contraordenação 
em que se não pode clamar por qualquer neutralidade axiológica. Protege-se a concorrência e o livre 
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 Nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do RGCO, aplicável ex vi artigo 13.º da Lei n.º 19/2012, “[a]ge 

sem culpa quem atua sem consciência da ilicitude do facto, se o erro sobre a ilicitude lhe não for 

censurável”. 

 As visadas não podiam deixar de saber que a sua atuação e participação num acordo ou 

prática concertada desta natureza corresponde a uma conduta punida por lei. Tal 

entendimento nem sequer seria crível ou aceitável, considerando que as empresas em causa 

são empresas sofisticadas, com poder económico e de grande representatividade no 

mercado afetado. 

 Com efeito, as visadas não podiam deixar de conhecer as obrigações que lhes incumbem à 

luz do direito da concorrência, pelas quais qualquer operador económico deve determinar 

de maneira autónoma a política que pretende seguir no mercado. 

 De facto, os acordos e/ou práticas concertadas que têm por objeto a fixação, alteração, 

condicionamento, ou configuração coordenada de preços entre agentes no mercado, devem 

ser reconhecidos por todos os agentes económicos como restrições da concorrência muito 

graves e ilegais. 

 Deste modo, não se pode aceitar que uma prática como aquela que se tem vindo a descrever 

possa resultar de uma falta de cuidado ou desatenção das visadas ou de uma consequência 

inadvertida da sua atuação no mercado. 

 Com efeito, sendo certo que qualquer operador de mercado tem a obrigação de conhecer 

as regras que regulam a sua atividade, designadamente as regras jusconcorrenciais, a 

dimensão destas empresas e a sua representatividade no território nacional torna exigível 

um nível de responsabilidade acrescido, até pelos recursos de que dispõem para esse efeito. 

 

funcionamento do mercado, que se reflete em todos os seus intervenientes, consumidores incluídos, sendo aliás a 
proteção da concorrência instrumental ao bem comum”. 
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 O histórico de interações entre algumas das empresas de saúde visadas e a AdC, por 

exemplo, no contexto de controlo de concentrações179, não permite conceber que as 

referidas empresas desconhecessem as regras da concorrência ou que tenham agido 

inadvertidamente. 

 Acresce que a prova fornece elementos que evidenciam que as visadas têm (e tinham) 

acesso a aconselhamento jurídico especializado. Atente-se a este respeito nos documentos 

(cf. LusiadasSGPS-0002, Luzsaude-1074, Luzsaude-1434, Luzsaude-1431, Luzsaude-2645, 

Luzsaude-1434, HPA-0035, JMS-1035 e Luzsaude-1113). 

 Ainda a este respeito, importa salientar que as visadas tinham consciência de que o acordo 

ou prática concertada em causa violava as regras de funcionamento de um mercado 

concorrencial sem, contudo, colocarem termo à respetiva vigência (cf. LuzSaude-1505, GTS-

0169 e HPA-0096).  

 À luz de todo o exposto, as visadas sabiam, ou não podiam desconhecer, que a configuração 

e implementação do acordo ou prática concertada restritivo da concorrência objeto do 

presente processo, resultaria numa muito grave restrição da concorrência, ilícita à luz das 

normas legais em vigor. 

 Com efeito, a factualidade identificada e vertida na secção 27 da presente Decisão, e 

devidamente analisada à luz do enquadramento legal aplicável na secção 29, demonstra que 

as visadas agiram de forma livre, consciente e voluntária na prática das infrações que lhes 

são imputadas. 

 Por outro lado, considerando os factos acima descritos (cf. §§ 1906 a 1910) e o conjunto de 

elementos de prova precisos e concordantes que se encontram juntos aos autos, resulta 

 

179 Consultando a base de dados da AdC relativamente a operações de concentração (disponível em 
https://extranet.concorrencia.pt/pesquisAdC/) verifica-se que: (i) a José de Mello Saúde, S.A. se apresentou 
como adquirente nas operações Ccent/2015/18 e Ccent/2014/23; (ii) a Luz Saúde, S.A. se apresento como 
adquirente nas operações Ccent/2015/21, Ccent/2017/21 e Ccent/2018/6; (iii) a Lusíadas, SGPS, S.A. se 
apresentou como adquirente nas operações Ccent/2016/28 e Ccent/2016/29; (iv) o Hospital Particular do 
Algarve, S.A. se apresentou como adquirente na operação Ccent/2018/45. 

https://extranet.concorrencia.pt/pesquisAdC/
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também que as visadas cometeram tal infração a título de dolo, tendo representado e 

querido o acordo ou prática concertada entre empresas que lograram obter. 

 Nestes termos, verifica-se que as visadas agiram de forma livre, consciente e voluntária na 

prática da infração, com dolo e de forma ilícita e culposa, já que, conhecendo ou não 

podendo desconhecer as normas legais aplicáveis que proibiam expressamente tais atos, 

não se abstiveram ainda assim de os praticar, de forma deliberada, pondo em prática e 

levando a cabo condutas que preenchem todos os elementos (objetivos e subjetivos) do tipo 

legal de contraordenação de previsto e punido no artigo 9.º da Lei 19/2012. 

29.4.2 Pronúncia das visadas 

29.4.2.1 Ilicitude 

 Segundo a visada APHP, a referida visada acedeu às solicitações da ADSE e do Ministério da 

Saúde, como não poderia ter deixado de fazer, atendendo aos poderes de tutela que o 

Ministério da Saúde exerce sobre o setor (cf. fls. 5462). 

 Prossegue a APHP, referindo que a imputação a título de dolo é incompatível com a falta de 

consciência de ilicitude da visada (artigo 8.°, n.° 2 do RGCO), i.e., com o facto de que as 

visadas nunca atingiram o significado jurídico-concorrencial da conduta que lhes é 

alegadamente imputada, uma vez que, ainda que se seguisse o entendimento da AdC em 

matéria de negociação coletiva, sempre se estaria perante uma conduta que é 

genericamente considerada justificada nos países da União Europeia e da OCDE, tendo a 

APHP sempre agido de boa-fé e em linha com o que é feito nos demais países da União 

Europeia e da OCDE, onde a negociação coletiva de preços para serviços médicos é a regra 

geral, sendo a mesma usada para adquirir serviços do setor privado e para funcionar como 

benchmark para seguradoras privadas (cf. fls. 5462 verso). 

 Continua a APHP, referindo que as melhores práticas internacionais recomendam a adoção 

de tarifas credíveis que envolvam os principais stakeholders, considerando ainda que a 

negociação coletiva é particularmente importante neste domínio, uma vez que os preços 

tendem a ser administrativamente fixados (cf. fls. 5462 verso). 
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 De acordo com a visada CUF, as empresas de saúde visadas, através da APHP, coordenaram 

os seus comportamentos no âmbito das negociações com a ADSE relativamente à tabela 

única de preços, uma vez que foram envolvidas pela própria ADSE e pelo Governo em face 

do modelo de contratação de serviços pretendido pela ADSE e atento o dever de colaboração 

para com a ADSE e a Administração (cf. fls. 5277 verso). 

 Segundo a CUF, a visada não tem conhecimento de que a atuação da APHP tivesse âmbito 

diverso do determinado pela ADSE e da colaboração por ela solicitada (cf. fls. 5288). 

 Com efeito, segundo a CUF, foi a própria ADSE que pediu às visadas que iniciassem o 

processo de apresentação de condições de preços/serviços, não tendo a APHP tido a 

iniciativa. Por outro lado, o empacotamento foi uma solução sugerida pela própria ADSE, 

para facilitar o tabelamento dos preços a pagar por serviços complexos dispensando a 

discussão do custo e preço dos diversos componentes (cf. fls. 5292 verso). 

 Adicionalmente, a visada APHP refere que integra a UEHP - European Union of Private Hospitals  

e atua em conformidade com as melhores práticas em matéria de diálogo com o setor 

público (cf. fls. 5464). 

 Foi, de acordo com a visada CUF, a ADSE quem repetidamente envolveu a APHP e que o 

papel das visadas foi o de contribuir para uma análise das propostas e para um acerto de 

posições quanto às contrapropostas que pudesse ser veiculado em nome de todas as 

associadas (cf. fls. 5296 verso). 

 De acordo com o Grupo Lusíadas, para que se possa afirmar o conhecimento da factualidade 

típica não basta nunca o conhecimento dos meros factos, mas torna-se indispensável a 

apreensão do seu significado correspondente ao tipo (cf. fls. 4567 verso). 

 Segundo o Grupo Lusíadas, as visadas não adotaram alguma conduta reveladora de 

qualquer propósito de impedir, falsear ou restringir sensivelmente a concorrência entre as 

empresas do setor privado da saúde (cf. fls. 4568 verso). 
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29.4.2.2 Culpa 

 A visada APHP defende que a factualidade é incompatível com a imputação da alegada 

conduta anticoncorrencial à APHP a título de dolo, na medida em que as negociações entre 

a APHP e a ADSE (i) devem ser contextualizadas à luz da genuína intenção de cumprir com 

as instruções do poder público e (ii) mostravam-se plenamente compatíveis com o quadro 

regulatório então vigente e com as melhores práticas a nível da UE e da OCDE (cf. fls. 5465 e 

5465 verso). 

 A APHP considera estar-se perante uma conduta punida por uma norma contraordenacional 

em branco, circunstância que, segundo a visada, dificulta o acesso ao conteúdo da proibição 

e concorre para a falta de consciência da ilicitude (cf. fls. 5465 verso). 

 Acrescenta ainda a visada que mesmo considerando que havia atuado com culpa, mas não 

com dolo, a punição a título de mera negligência não teria cabimento (cf. fls. 5466). 

 O Grupo Trofa argumenta que nunca a Trofa e a Trofa SGPS atuaram com o conhecimento 

ou a vontade de realizar um acordo restritivo da concorrência pelo objeto (cf. fls. 4697), 

considerando que não se encontra demonstrado o dolo, pois a APHP foi pressionada pela 

ADSE e pela Tutela para entrarem em conversações (cf. fls. 4698 verso e 4699).  

 O Grupo Trofa sustenta que nunca pretendeu denunciar a convenção com a ADSE, nem 

nunca pretendeu coordenar-se com outros prestadores nesse sentido (cf. fls. 4699), 

concluindo que o comportamento subjacente não pode ser punido nem a título de dolo, 

nem de negligência (cf fls. 4699 verso a 4701).  

 O HPA defende igualmente que as visadas não estabeleceram um acordo, dolosamente, no 

sentido de fixar em conjunto o nível dos preços e respetivas condições comerciais no regime 

convencionado da ADSE, nem para cessar de prestar serviços aos beneficiários do regime 

convencionado da ADSE, concluindo que, portanto, não haver dolo (cf. fls. 5422). 

 A visada HPA reconhece que “os representantes do HPA participaram intencionalmente nas 

reuniões e comunicações no contexto do Grupo de Trabalho da ADSE e que quiseram fazê-lo” e 

que “não escreveram e enviaram emails por mero acidente”, mas que isso não basta para 

imputar dolo e justifica o seu comportamento com os argumentos que já são conhecidos: 
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esses contactos nada têm de ilegal, os prestadores de saúde não têm margem para 

influenciar os preços e condições comerciais da convenção com a ADSE, o HPA adotou uma 

postura passiva, o HPA agiu de boa fé e a AdC descontextualiza os elementos de prova (cf. 

fls. 5422 a 5423). 

 A JM Capital considera que não existem factos concretos que permitam concluir pela 

existência da uma prática de uma infração por parte desta visada (cf. fls. 5242 a 5254 verso). 

 Refere a JM Capital que a AdC não identifica o substrato fáctico e probatório de tais 

elementos, pelo que não pode concluir que a conduta da JM Capital tenha sido ilícita e 

culposa (cf. fls. 5254 verso). 

 Em particular, a JM Capital argumenta que AdC qualifica a JM Capital como visada dada a 

circunstância de deter uma participação de [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% 

no capital da CUF e de dois administradores da JM Capital serem membros do conselho de 

administração da CUF, sem provar que os referidos administradores tivessem tido, 

enquanto tal, envolvimento nas condutas em apreço (cf. fls. 5254 verso e 5255). 

 Conclui a JM Capital afirmando que não praticou qualquer facto típico de forma dolosa como 

lhe vem a ser imputado (ou sequer negligente) (cf. fls. 5255 verso).  

 A CUF refere que a narrativa da AdC não permite concluir ter existido qualquer atuação 

dolosa da CUF que constitua a prática de um ilícito que lhe seja imputável (cf. fls. 5301), pelo 

que entende não se poder concluir pela existência de atuação ilícita e culposa (cf. fls. 5302 

verso).  

 Refere a CUF que aquilo que os autos demonstram é que a participação da CUF, das demais 

visadas e da APHP na discussão de preços e outras condições de prestação de serviços à 

ADSE no período em causa foi determinada pela ADSE (cf. fls. 5303).  

 A CUF acrescenta que a opção de articulação da ADSE com a APHP, e desta última com os 

seus associados, tinha precedentes noutros países e onde, de acordo com o conhecimento 

da CUF, não existiu qualquer intervenção das autoridades da concorrência desses países, 

referindo alguns exemplos (cf. fls. 5303 verso).  
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 No que respeita à atuação das visadas, a CUF considera que não houve troca de informação 

sensível entre concorrentes, tendo a atuação das mesmas sido limitada à recolha de 

elementos destinados a justificar reparos aos preços que a ADSE se propunha praticar, 

tendo ainda procurado conselho na perspetiva das regras de concorrência (cf. fls. 5303 

verso).   

 Adicionalmente, a CUF afirma que estava convencida que a sua conduta se inscrevia num 

dever de colaboração com a ADSE, não contendo a NI prova de que a visada se tivesse 

coordenado com as demais visadas com a finalidade de exercer pressão sobre a ADSE de 

forma a obter melhores condições de prestação de serviços (cf. fls. 5304). 

 Face ao exposto, a CUF afirma não ter praticado qualquer facto típico de forma dolosa (ou 

sequer negligente), excluindo-se a imputação subjetiva do ilícito (cf. fls. 5304).  

 De acordo com o Grupo Lusíadas, não existe na NI um facto material que se possa considerar 

como provado e que indicie uma atuação "direta, livre, consciente e voluntária" com "intenção 

específica e consciente de restringir, de forma sensível, a concorrência" que possa ser imputado 

à Lusíadas e à Lusíadas SGPS (cf. fls. 4566). 

 Segundo o Grupo Lusíadas, as visadas nunca equacionaram como possível que as 

negociações conjuntas, impostas, pudessem enquadrar um acordo ou uma prática 

concertada tendente a restringir a concorrência por fixar preços ou influenciar outras 

condições, porque tal era impossível dado que sabiam ser a ADSE quem fixa o preço, não 

sendo o preço um fator de concorrência. Adicionalmente, a ADSE e a Tutela promoveram as 

negociações, tendo incentivado que as mesmas tivessem lugar com a APHP, criando a 

convicção da licitude da negociação feita nestes termos (cf. fls. 4569).  

 Acrescenta ainda a visada Grupo Lusíadas que sempre se pautou por um esforço de 

colaboração continuado com a ADSE (cf. fls. 4569). 

 Por consequência, considera a visada que, esse erro , além de legítimo – por resultar de uma 

atuação clara e reiterada da ADSE e do Ministério da Saúde –, surge num contexto em que a 

ilicitude no caso concreto é de manifestamente difícil perceção tanto em resultado da 
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valoração em si mesma da conduta em apreço como em face da complexidade da própria 

situação (cf. fls. 4571). 

 Segundo a visada Luz não houve qualquer consciência ou vontade de realização do tipo 

objetivo de ilícito contraordenacional que lhe é imputado pela AdC (cf. fls. 5228 verso).  

 A visada Luz considera ser falso que tenha coordenado com as visadas a forma de reagir às 

propostas da ADSE ou trocado de forma secreta informações comercialmente sensíveis para 

preparar contrapropostas. Do mesmo modo, a Luz nunca se coordenou com as visadas para 

suspender e/ou ameaçar denunciar os contratos de convenção com a ADSE (cf. fls. 5228). 

29.4.3 Apreciação da AdC e conclusão 

29.4.3.1 Ilicitude 

 O comportamento adotado pelas visadas preenche todos os elementos típicos de um 

acordo ou prática concertada proibida nos termos do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, 

pelo que é ilícita, não se verificando quaisquer causas de exclusão da ilicitude, também ditas 

de justificação do facto. 

 O artigo 8.º, n.º 2, do RGCO dispõe que o "erro sobre elementos do tipo, sobre a proibição, ou 

sobre um estado de coisas que, a existir, afastaria a ilicitude do facto ou a culpa do agente, exclui 

o dolo", dispondo o artigo 9.º do RGCO, por sua vez, que "age sem culpa quem actua sem 

consciência da ilicitude do facto, se o erro lhe não for censurável" (n.º 1), mas que "se o erro lhe 

for censurável, a coima pode ser especialmente atenuada" (n.º 2). 

 Constata-se que a mesma conduta preenche os elementos que integram e traduzem a 

ilicitude da decisão, assumindo-se como contrária à ordem jurídica. 

 É, pois, inequívoco o caráter antijurídico do comportamento adotado pelas empresas de 

saúde visadas e pela APHP. 

 Tal como sublinhado nos §§ 1723 a 1725 da presente Decisão, não se pode confundir o 

interesse e o empenho da ADSE para o sucesso das negociações com as empresas de saúde 

visadas e com a APHP, com um incentivo da ADSE à concertação das empresas de saúde 
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visadas para limitar e condicionar a ação da ADSE e com a exclusão da via negocial bilateral 

da ADSE com as empresas de saúde visadas. 

 Por outro lado, caberia sempre às visadas opor-se caso a ADSE ou a Tutela tivessem sugerido 

ou promovido um comportamento subsumível a uma qualquer prática restritiva da 

concorrência. 

 Neste sentido, não se verificam, no presente caso, causas de justificação para adoção do 

acordo ou prática concertada em causa. 

 De facto, resulta da prova produzida nos autos que as empresas de saúde visadas e a APHP 

conhecem, ou, no mínimo, têm obrigação de conhecer, as normas que regem o 

funcionamento do mercado, nomeadamente, as que visam assegurar a livre concorrência.  

 E tanto é assim, que se considera relevante recordar o teor do email Luzsaude-1505, no qual 

[Colaborador 58] (Luz) refere:  

“1. O envio de emails com preços aos membros da APHP (do email)    

O Lopes Martins avisou que não se deve enviar preços nos emails, uma vez que isso pode 

configurar conluio e, por tal, devemos nos abster dessa prática;  

2. A Associação e o envio de preços de procedimentos à ADSE    

O Lopes Martins e o [Colaborador 12] afirmaram que o âmbito da Associação a par da lei da 

concorrência, não permite que esta realize propostas de preços, uma vez que não está 

mandatada para isso pela ADSE (teria que haver um pedido formal desta)” (LuzSaude-1505). 

 Veja-se ainda o caso do ficheiro GTS-0169, segundo o qual, [Colaborador 12] (Presidente da 

APHP) envia um email para [Colaborador 18] (Trofa e Trofa SGPS) no qual refere o conteúdo 

da reunião com a ADSE, afirmando que: 

“O Dr Luis Pires [Diretor-Geral da ADSE] (…) aceitou o principio do empacotamento e os preços 

serem negociados com a APHP. Para o efeito terá de enviar uma carta a solicitá-lo para evitar 

efeito de cartelização” (GTS-0169). 

 Ou o caso do HPA-0096, no qual [Colaborador 11] (HPA) comenta com [Colaborador 1] (HPA) 

o seguinte:  
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“Muitas gralhas… Duvido do impacto da publicação, mas o risco de acusarem a APHP de 

comportamento de Cartel é relevante. 

É pena não podermos avançar com o fim da ADSE no Algarve, por causa da AdC” (HPA-0096). 

 Ou ainda o LusiadasSA-0032, no qual, [Colaborador 78] (Lusíadas) envia, por email, a 

[Colaborador 79] (Lusíadas) os dados solicitados, referindo:  

“Envio só para ti estes dados, pois como sabes isto pode trazer-me problemas à posteriori, pelo 

que sugiro que estes dados sejam pedidos num circulo muito restrito” (LusiadasSA-0032). 

 Por fim, veja-se também o email HPA-0035 onde [Colaborador 3] (Presidente da APHP) refere 

a consulta de um jurista da concorrência, tendo este dado aconselhamento, 

nomeadamente, relativamente ao texto do comunicado que consta em anexo ao email. 

 Este tipo de manifestações é bem ilustrativo de que as empresas de saúde visadas, assim 

como a APHP, bem sabiam e conheciam as regras de concorrência que se lhes aplicavam, 

tendo plena consciência da ilicitude e da gravidade do seu comportamento. 

 Em suma, as visadas bem sabiam que a natureza do seu comportamento consubstanciaria 

uma prática anticoncorrencial.   

 Assim, da prova constante dos autos, resulta que as visadas atuaram, ao longo do tempo, 

com consciência plena e esclarecida, aliás, expressamente afirmada nos elementos de prova 

constantes dos autos. 

 Nesse sentido, resulta claro que as visadas conformaram-se que o seu comportamento 

violava as regras da concorrência e que, como tal, correspondia a um comportamento ilícito. 

 Conclui-se, portanto, que a conduta adotada pelas visadas é-lhes plenamente imputável, 

sendo típica e ilícita, expressamente proibida pelo artigo 9.º, n.º 1, da Lei da Concorrência, 

pelo que se encontra preenchido este elemento subjetivo do tipo. 

29.4.3.2 Culpa 

 As visadas, conhecendo a ilicitude da sua conduta (cf. LuzSaude-1505, GTS-0169 e HPA-

0096), não se abstiveram de a praticar, querendo o respetivo resultado e assim mostrando 
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indiferença perante as potenciais consequências legais, nomeadamente em termos de 

responsabilidade contraordenacional.  

 Conforme ficou demonstrado nas secções 27 e 28 da presente Decisão, cada uma das 

empresas de saúde visadas, coordenou os seus interesses e comportamentos no âmbito 

das negociações com a ADSE relativamente à sua tabela de preços e regras, bem como ao 

processo de regularização das faturas de 2015 e 2016. As empresas de saúde visadas agiram 

ainda com a participação e contribuição da APHP. 

 Com efeito, a APHP teve um papel ativo na articulação entre as empresas de saúde visadas, 

tendo as suas iniciativas contribuído decisivamente para o alinhamento da posição das 

mesmas.   

 Para este efeito, importa sublinhar ainda que as empresas de saúde visadas também 

coordenavam os seus comportamentos à margem da APHP, conforme demonstra a prova 

constante dos autos e já aqui referida (cf. secções 27 e 28). 

 Tudo confirmando a intenção de todas as visadas em efetivamente substituir o normal 

funcionamento do mercado por um comportamento coordenado perante a ADSE.   

 Neste contexto, recorda-se a criação do Grupo de Trabalho, no seio da APHP, o Grupo de 

Trabalho da APHP, com o objetivo de desenvolver o trabalho de suporte às negociações com 

a ADSE, nomeadamente, a recolha e sistematização de informação relativa a preços e outras 

condições comerciais que sustentaram as contrapropostas apresentadas à ADSE.   

 Neste, sem filtro ou reserva, as visadas discutiam as reações a adotar face às comunicações 

da ADSE, articulavam-se para redigir uma resposta conjunta no âmbito das diversas 

interações negociais com a ADSE, dividindo a redação da mesma pelos diferentes grupos de 

saúde visados, trocavam de forma secreta informações comercialmente sensíveis de cada 

prestador sobre preços/custos de bens e serviços e sobre atos médicos, bem como sobre 

intenções do posicionamento futuro de cada empresa no mercado. Posteriormente, o 

contributo de cada prestador era fundido num único documento que depois era aprovado 

em reunião de Direção da APHP com vista à sua apresentação formal à ADSE.  
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 A APHP geriu e coordenou, diretamente e através do Grupo de Trabalho da APHP, reações 

e respostas dos associados no âmbito das negociações com a ADSE relativamente à sua 

tabela de preços e regras, bem como ao processo de regularização das faturas de 2015 e 

2016, tendo por diversas vezes o Presidente da APHP apelado e promovido a coesão e 

alinhamento dos grupos de hospitalização privada. A APHP também tomou posição e reagiu 

em nome dos seus associados. 

 Em diversos momentos, a APHP preparou, ela própria, em nome dos seus associados, as 

cartas a dirigir à ADSE, em reação a medidas adotadas pela ADSE ou no âmbito da 

preparação de propostas, recolhendo para tal as opiniões, comentários e dados das visadas, 

nomeadamente no que se refere à criação de pacotes com preços fechados, à discussão das 

regras de comparticipação e ao processo de regularização da faturação de 2015 e 2016, 

tendo [Colaborador 3] (Presidente da APHP) participado em reuniões a sós com a ADSE, nas 

quais negociava tabelas de preços e procedimentos operacionais no âmbito da convenção 

com a referida entidade, em nome dos associados, nomeadamente das empresas de saúde 

visadas.  

 Adicionalmente, e na sequência da decisão da ADSE em 2018, de proceder à regularização 

da faturação de 2015 e 2016, as empresas de saúde visadas, de forma conjunta e 

coordenada, suspenderam e/ou a ameaçaram denunciar as convenções com a ADSE, 

condicionando de forma decisiva o decurso das negociações com a ADSE, bem como 

obstaculizando a respetiva cobrança. 

 Conforme ficou demonstrado na secção 27, nenhuma das visadas fez prova nos autos de se 

ter distanciado do acordo ou prática concertada, pelo que se conclui que não só cada uma 

das visadas acordou e aderiu ao comportamento de coordenação, bem sabendo que o 

mesmo era ilícito, como não se opôs ou protestou contra a implementação de tal 

comportamento. 

 Essa omissão, neste caso, comprova o conhecimento e a intenção de cada visada, isto é, 

demonstra bem que todas sabiam que o seu comportamento era ilícito e que desejavam 

prosseguir com o mesmo, tendo em conta o benefício daí resultante para todas. 
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 No que diz respeito à APHP, em concreto, verifica-se que esta visada, participou, por si 

própria, na implementação do acordo ou prática concertada objeto do presente processo, e 

fê-lo autonomamente (cf. secção 27), exercendo um papel fundamental na adoção do 

acordo ou prática concertada em causa.  

 Em resposta aos argumentos invocados pelas visadas, e em reforço do que a este respeito 

a Autoridade já referiu na NI e na presente Decisão, verifica-se que os factos provados 

demonstram que cada uma das visadas esteve ativamente envolvida num acordo ou prática 

concertada que consubstancia uma restrição por objeto, de forma deliberada e tendo 

consciência da substituição dos riscos da concorrência por uma concertação e cooperação 

recíproca, o que constitui uma prática proibida.  

 Não resulta, assim, da prova constante dos autos, qualquer dúvida da culpa de todas as 

visadas na definição e na implementação da prática em causa. 

 O que se revela ainda mais grave quando considerada a dimensão e reputação das 

empresas e entidades envolvidas e o peso preponderante do setor em que as mesmas 

operam, o que não pode ser ignorado. 

 Ao que acresce que, em qualquer caso, as visadas não poderiam deixar de conhecer as 

obrigações que decorrem das regras de concorrência que lhes são aplicáveis e que as 

vinculam a uma especial obrigação de assegurar o efetivo cumprimento das obrigações 

legais e dos deveres a que se encontram sujeitas. Para o efeito, contam com 

aconselhamento jurídico esclarecido, sofisticado e permanente e a quem caberá identificar, 

caso a empresa não o tenha feito, a existência ou risco da existência de uma infração à Lei 

da Concorrência na sequência de uma ação ou de uma omissão por parte da visada (cf. 

LusiadasSGPS-0002, Luzsaude-1074, Luzsaude-1434, Luzsaude-1431, Luzsaude-2645, 

Luzsaude-1434, HPA-0035, JMS-1035 e Luzsaude-1113).  

 Por consequência, os argumentos invocados pelas visadas, nas suas pronúncias, sobre a 

existência ou inexistência de proibição, por desconhecimento e/ou por falta de consciência 

da ilicitude da sua conduta, revelam-se destituídos de qualquer fundamento e, 
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consequentemente, não prejudicam ou revertem a conclusão da Autoridade já vertida na NI 

sobre esta matéria180. 

 Em face do que antecede, a Autoridade conclui que as visadas agiram de forma consciente 

e deliberada na prática de uma restrição por objeto, e que o comportamento das visadas é 

ilícito, tendo estas agido com dolo, levando a cabo condutas que preenchem todos os 

elementos do tipo legal previsto no n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012. 

29.5 Execução temporal da infração 

29.5.1 Posição da AdC em sede de NI 

 Conforme resulta dos elementos de prova enunciados e analisados na secção 27.1.2, a 

infração imputada às visadas, por participarem num acordo ou prática concertada de fixação 

do nível dos preços e outras condições comerciais relativamente à prestação de cuidados 

hospitalares por unidades privados e de limitação e/ou redução da prestação de cuidados 

de saúde ao abrigo do regime convencionado da ADSE181, descrita e analisada na secção 

29.3.2 supra, teve início, pelo menos: 

(i) em setembro de 2014, para a APHP; 

(ii) em outubro de 2014, para o Grupo Trofa; 

(iii) em maio de 2015, para o HPA; 

(iv) em outubro de 2014, para o Grupo Mello; 

(v) em outubro de 2014, para o Grupo Lusíadas; 

(vi) em outubro de 2014, para a Luz. 

 

180 A este propósito, veja-se a sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 6 de setembro 
de 2021, 2.º Juízo, processo n.º 249/18.0YUSTR-F (Ferrovias). 
181 No que se refere aos comportamentos das visadas no contexto da contratação de serviços de saúde 
hospitalares privados por parte do IASFA remete-se para o § 1303 supra. 
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 Resulta ainda dos autos que este acordo ou prática concertada entre as visadas terá cessado 

em 2019 (cf. secção 27.1.2.6).  

 De facto, conforme resulta dos elementos de prova citados na secção 27.1.2, desde o início 

da prática anticoncorrencial a mesma manteve-se em vigor de modo contínuo e permanente 

até à data indicada no parágrafo anterior. 

 No caso das infrações permanentes – que se distinguem das infrações instantâneas, no 

âmbito das quais a consumação ocorre num único momento no tempo –, a consumação é 

uma situação duradoura, que se arrasta no tempo e que só termina com a prática de novo 

facto que restitua a situação anterior ao evento típico que lhe deu início (i.e., enquanto 

subsistiu o comportamento ilícito), o agente comete uma única infração, sendo a sua ação 

indivisível no tempo. 

 É pacífica a qualificação como permanentes das infrações anticoncorrenciais 

consubstanciadas em formas ilícitas de cooperação empresarial nas situações em que, 

tendo sido praticado um ato inicial dessa natureza restritivo da concorrência, os respetivos 

intervenientes não se dissociaram ou afastaram dos termos desse mesmo ato restritivo, 

omitindo dessa forma o dever de fazer cessar a situação antijurídica criada, o que equivale 

a uma forma de consumação que se prolonga no tempo. 

 A este respeito, desde logo em 2007, o Tribunal do Comércio de Lisboa, na sua Sentença de 

18.01.2007, no caso Ordem dos Médicos c. AdC, pronunciou-se no sentido de que “[e]stamos 

perante um ilícito contraordenacional permanente, existindo uma conduta antijurídica mantida 

[ao 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”182. Esta redação veio a ser citada 

e confirmada pelo Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 22.11.2007183. 

 

182 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio, de 18.01.2007, Ordem dos Médicos c. AdC, Processo 851/06.2TYLSB 
– página 46 
183 Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 22.11.2007, Ordem dos Médicos c. AdC, Processo n.º 
5352/07 - página 88. 
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 Mais tarde, o Tribunal da Relação de Lisboa, no seu Acórdão de 15.12.2010, no caso Abbott, 

Menarini e J&J c. AdC, desenvolveu este raciocínio: “Em termos conceptuais a estruturação das 

infrações permanentes assenta em duas fases distintas: a primeira, correspondendo à produção 

de um estado antijurídico, projetando-se tipicamente numa ação, a que se pode chamar a 

consumação inicial (neste caso o acordo ou práticas concertadas com objeto anticoncorrencial); 

a segunda, a que se pode chamar consumação protraída no tempo, correspondendo à 

permanência ou manutenção desse estado e do evento que o consubstanciou, envolvendo o não 

cumprimento pelo agente do dever que lhe imporia a remoção desse estado. Projeta-se 

tipicamente numa omissão relativa do dever de fazer cessar o estado antijurídico criado. 

Realça-se o facto de este dever característico das infrações permanentes ocorrer com maior 

probabilidade quando estão em causa bens jurídicos imateriais, designadamente, de bens 

jurídicos imateriais não passíveis, pelo seu conteúdo, de destruição, mas apenas de compressão, 

como é o caso do bem jurídico tutelado pelo direito da concorrência como já acima o referimos. 

Esta afetação do bem jurídico manter-se-á tipicamente enquanto perdurar, por omissão, o estado 

antijurídico lesivo, inicialmente criado pelas empresas em relação ao acordo ou práticas 

concertadas que tenham mantido.  

Deste modo, o estado antijurídico típico das infrações permanentes perdura enquanto as partes 

não cumprirem o dever da sua remoção, mediante a sua concreta dissociação das bases de 

entendimentos e comportamentos convergentes que configuram o acordo ou práticas 

concertadas, ou seja, enquanto se mantiver em execução a atividade lesiva. No fundo, a infração 

consuma-se quando as partes deixarem de se conformar com o programa de cooperação 

delineado no acordo”184. 

 Neste sentido, atente-se ainda, pela sua clareza, no seguinte excerto da Sentença do 

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de 25.05.2017, no caso Firmo c. AdC: 

“Tratando-se de um acordo cujo escopo não se esgota num ato ou no próprio momento do 

 

184 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 3.ª Secção, de 15 dezembro de 2010, Abbott, Menarini e J&J c. 
AdC, processo n.º 350/08.8TYLS - página 165. 
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acordo, mas cuja finalidade se projeta no futuro de forma contínua ou em vários atos, considera-

se que se trata de uma infração permanente. 

Efetivamente, conforme elucida Eduardo Correia, no seu manual de Direito Criminal, Volume 138: 

“Na estrutura dos crimes permanentes distinguem-se duas fases: uma, que se analisa na 

produção de um estado antijurídico, que não tem aliás nada de característico 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, o que, para alguns autores, consiste 

no não cumprimento do comando que impõe a remoção, pelo agente, dessa compressão de bens 

ou interesses jurídicos em que a lesão produzida pela primeira se traduz. (…) 

Aplicando estes parâmetros à infração sob análise, não havendo nenhum obstáculo decorrente 

da sua natureza contraordenacional, considera-se que a consumação do ilícito ocorre no 

momento da celebração do acordo e que o estado antijurídico se protela no tempo, por mero 

efeito da vontade dos agentes envolvidos, na medida em que esse acordo inicial – cujo escopo 

não se esgota num só ato ou no momento do acordo – continua a estar presente, enquanto 

elemento potencialmente condicionador do comportamento das empresas envolvidas, enquanto 

estas não o fizerem cessar. 

E fazê-lo cessar implica, tal como entendeu o TPI, no acórdão GlaxoSmithKline c. Comissão, de 27 

de setembro de 2006, “uma vontade clara e levada ao conhecimento das outras empresas 

participantes de se subtrair ao acordo (§ 86). Não basta, por conseguinte, que uma empresa se 

afaste do acordo em determinado momento. É necessário que isso revele, perante os demais, 

uma vontade inequívoca de se subtrair ao acordo”185. 

 Nos mesmos termos, tem o Tribunal de Justiça da União Europeia confirmado o 

entendimento de que “(…) a violação do artigo 101.º, n.º do TFUE pode resultar não apenas de 

um ato isolado mas igualmente de uma série de atos ou ainda de um comportamento 

continuado, mesmo quando um ou mais elementos dessa série de atos ou desse comportamento 

continuado também possam constituir, por si sós e considerados isoladamente, uma violação da 

 

185 Cf. Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, de 25.05.2017, Firmo c. AdC, Processo 
36/17.2YUSTR – página 123. 
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referida disposição. Assim, quando as diferentes ações se inscrevem num ”plano de conjunto” em 

razão do seu objetivo idêntico que falseia o jogo da concorrência no mercado interno, a 

Comissão pode imputar a responsabilidade por essas ações em função da participação na 

infração considerada como um todo (neste sentido, acórdão de 24 de junho de 2015, Fresh 

Del Monte Produce/Comissão e Comissão/Fresh Del monte Produce, C-293/13 P e C-294/13 

P, EU:C2015:416, n.º 156 e jurisprudência aí referida)186. 

 Em linha com esta jurisprudência, o acordo ou prática concertada restritivos da concorrência 

entre as visadas não se esgotaram num determinado evento isolado, tendo-se prolongado 

no tempo por determinado período, durante o qual o desvalor jurídico subjacente à infração 

permaneceu. 

 Aplicando o enquadramento legal explicitado nessa jurisprudência à factualidade sob 

análise no presente processo, conclui-se que as condutas das visadas consubstanciaram, 

efetivamente, uma infração de natureza permanente (ou duradoura). 

 A infração em causa teve assim a seguinte duração quanto a cada uma das visadas: 

(i) A APHP participou no acordo ou prática concertada, pelo menos, entre setembro de 

2014 e fevereiro de 2019 (cf. § 1021); 

(ii) O Grupo Trofa participou no acordo ou prática concertada, pelo menos, entre outubro 

de 2014 e fevereiro de 2019 (cf. §§ 1023 e 1026); 

(iii) O HPA participou no acordo ou prática concertada, pelo menos, entre maio de 2015 e 

fevereiro de 2019 (cf. § 1028); 

(iv) O Grupo Mello participou no acordo ou prática concertada, pelo menos, entre outubro 

de 2014 e abril de 2019 (cf. §§ 1030 e 1033); 

(v) O Grupo Lusíadas participou no acordo ou prática concertada, pelo menos, entre 

outubro de 2014 e fevereiro de 2019 (cf. §§ 1035 e 1037); 

 

186 Cf. Acordão do Tribunal de Justiça de 26 de janeiro de 2017, Villeroy & Bosh Belgium/Comissão (C-642/13 
P, EU:C:2017:58, n.º 54. 
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(vi) A Luz participou no acordo ou prática concertada, pelo menos, entre outubro de 2014 

e abril de 2019 (cf. § 1040). 

29.5.2 Pronúncia das visadas 

 As visadas Grupo Trofa, HPA, JM Capital, CUF, Grupo Lusíadas e Luz pronunciaram-se, em 

sede de pronúncia sobre a Nota de Ilicitude, sobre a duração e continuidade da infração, 

nos termos melhor referidos na secção 27.2, para a qual se remete. 

 O Grupo Trofa refere que não entende em que consiste a infração que lhe é atribuída, em 

particular no que se refere ao início da infração em 2014 (cf. fls 4703 verso).  

 A este propósito, refere que não existiu qualquer prática, mas a ter existido, tal não poderia 

ter começado em 2014 e nem terminado em 2019, uma vez que não reconhece a existência 

de interações entre a APHP e a ADSE sobre a convenção e nem a Trofa denunciou ou 

ameaçou denunciar a referida convenção.  

 O HPA alega que nunca partilhou informação futura quanto ao seu posicionamento no 

mercado e não percebe a imputação que lhe é feita pela Autoridade, referindo que os 

ficheiros utilizados na imputação do HPA respeitam a contactos legítimos no contexto do 

mercado em que se insere (cf. fls. 5389 e 5390). 

 O HPA acrescenta que a sua atuação não foi homogénea com a das demais Visadas, e que 

não pode ser caraterizada como ininterrupta (cf. fls. 5390). 

 A JM Capital alega que o único documento relevante para efeitos de imputação respeita ao 

ano de 2017 e que a correspondência imediatamente anterior respeita ao final do ano de 

2016, o que no seu entender coloca em causa a conclusão da AdC de que a participação da 

JM Capital ocorreu ininterruptamente (cf. fls. 5247 verso). 

 A CUF alega que a Autoridade é lacunar em relação à duração da infração imputada (cf. fls. 

5304). 

 As visadas Lusíadas SGPS e Lusíadas não aceitam a imputação de uma infração permanente 

entre outubro de 2014 e fevereiro de 2019, considerando que os elementos de prova 
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utilizados não provam a existência de uma infração com a duração alegada pela AdC (cf. fls. 

4574 e 4574 verso).  

 Por fim, a Luz alega que não resulta do documento LusiadasSA-1291 qualquer indício da 

participação da Luz num comportamento restritivo da concorrência (cf. fls 5212 verso). 

29.5.3 Apreciação da AdC e conclusão 

 Como resulta da prova, para a qual se remete (cf. secção 27.1 e §§ 1354 a 1406 da secção 

27.3), a infração em causa nos presentes autos configura-se como uma infração 

permanente, contínua, e no âmbito da qual o estado ilícito por parte de todas as visadas 

inicialmente criado se prolongou no tempo, sem que qualquer das visadas se tivesse, em 

nenhum momento, dissociado da cooperação ilícita, opondo-se a que a mesma se 

verificasse ou fosse interrompida. 

 No que respeita à determinação do início da participação da visada APHP, e sem prejuízo de 

a AdC ter concluído, em sede de NI, que tal teria ocorrido em setembro de 2014 (cf. secção 

27.1.3.1), quando a APHP toma a iniciativa de contactar a ADSE, entende-se dever, em sede 

de Decisão, considerar que a APHP inicia a sua participação no acordo ou prática concertada 

em outubro de 2014 (cf. secção 28), momento em que se iniciam os contactos entre a APHP 

e as empresas de saúde visadas, demonstrando a partir desse momento um inequívoco 

concurso de vontades na implementação de um plano de ação comum entre as referidas 

entidades. 

29.6 Conclusão 

 Resulta do exposto estarem reunidos os pressupostos que permitem considerar que o 

acordo ou prática concertada entre as visadas na contratação de serviços de saúde 

hospitalares privados por parte da ADSE, no território nacional, desde, pelo menos, 2014 e 

até, pelo menos, 2019, tem uma natureza intrinsecamente restritiva, consubstanciando uma 

restrição da concorrência por objeto, preenchendo todos os elementos do tipo objetivo e 

subjetivo de ilícito. 
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30 Determinação das sanções 

30.1 Prevenção geral e prevenção especial 

 A aplicação de coimas em processo contraordenacional visa a salvaguarda dos bens jurídicos 

protegidos pelas normas que proíbem, no presente contexto, a adoção de determinados 

comportamentos anticoncorrenciais. 

 A confiança da comunidade e, particularmente, a confiança dos agentes económicos, na sua 

ordem jurídica e na tutela da concorrência como garantia do funcionamento eficiente dos 

mercados tem de ser tutelada e firmemente protegida. 

 Em sede contraordenacional, a prevenção geral assume um lugar primordial na finalidade 

da coima.  

 A prevenção geral é entendida como um instrumento de política sancionatória destinado a 

atuar sobre a generalidade dos membros da comunidade, afastando-os da prática de ilícitos, 

atuando em duas vertentes: através da manutenção ou reforço da confiança da comunidade 

na validade e na força de vigência das suas normas de tutela de bens jurídicos (prevenção 

geral positiva ou de integração), e através da intimidação causada à generalidade dos 

agentes, devido ao prejuízo que a sanção causa ao infrator e que os leva a não cometer atos 

puníveis (prevenção geral negativa ou de intimidação). 

 Por sua vez, a prevenção especial assenta na ideia de que a coima é um instrumento de 

atuação preventiva que incide direta e concretamente sobre o infrator, com o fim de evitar 

que este cometa novos ilícitos no futuro.  

 A prevenção especial atua, quer ao nível da intimidação individual do agente para que este 

não repita o facto praticado (prevenção especial negativa), quer através da criação de 

condições para que este atue em harmonia com as regras jurídicas (prevenção especial 

positiva). 

 Deve ainda atender-se ao desvalor da ação e ao resultado da mesma, bem como à 

intensidade da realização típica, sendo que, entre essas circunstâncias, se considera, no que 

toca à ilicitude, o grau de violação ou o perigo de violação do interesse ofendido, o número 
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de interesses ofendidos e suas consequências, a eficácia dos meios utilizados; no que toca 

à culpa, o grau de violação dos deveres impostos ao agente, o grau de intensidade da 

vontade, os sentimentos manifestados no cometimento do ilícito, os fins ou motivos 

determinantes, a conduta anterior e posterior. 

 Elementos esses que permitirão concretizar, dentro da medida abstrata da coima, o 

quantum a aplicar no caso concreto, nos termos da Lei n.º 19/2012 e das Linhas de 

Orientação. 

30.2 Medida legal e determinação da coima 

30.2.1 Posição da AdC em sede NI 

 A violação do disposto no artigo 9.º da Lei da Concorrência constitui contraordenação 

punível com coima, nos termos da alínea a) e alínea b) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei da 

Concorrência. 

 A medida legal desta coima tem como limite máximo 10% do volume de negócios de cada 

uma das empresas/grupos económicos infratores realizado no exercício imediatamente 

anterior à decisão final condenatória proferida pela Autoridade, nos termos do n.º 2 do 

artigo 69.º da Lei n.º 19/2012. 

 De acordo com a mesma norma legal, quanto a associações de empresas (como é o caso da 

APHP), a coima aplicável não pode exceder 10% do volume de negócios total agregado das 

empresas suas associadas no exercício imediatamente anterior à decisão final condenatória 

proferida pela Autoridade. 

 Contudo, no que se refere à imputação cometida à APHP, nos termos do exposto nos §§ 

1693 a 1712 da presente Decisão, a Autoridade considera o volume de negócios total da 

APHP realizado no exercício imediatamente anterior à decisão final condenatória e não o 

volume de negócios agregado das suas associadas, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º da Lei 

n.º 19/2012. O cálculo da coima aplicável com base no volume de negócios total da APHP 

revela-se mais favorável para a visada. 
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 Os volumes de negócios total da APHP e das empresas/grupos económicos destinatários da 

presente Decisão, relativos ao ano de 2021, são: 

Tabela 8: Volume de negócios total relativo ao ano de 2021, em Euros 

 Volume de negócios fls. Parágrafo 

APHP 631.896 7951 348 

Grupo Trofa 204.104.498 8146 a 8146 
verso 

354 

HPA 111.130.895 8311 371 

Grupo Mello 1.033.200.000 8195 380 

Grupo Lusíadas 342.422.091 7960 398 

Luz 662.093.837 8308 416 

 

 Na determinação da coima, a AdC tem igualmente em consideração as Linhas de orientação 

sobre a aplicação de coimas, nos termos do n.º 8 do artigo 69.º da Lei n.º 19/2012187. De 

acordo com as Linhas de Orientação, a AdC incorpora no seu exercício o volume de negócios 

realizado pelas visadas na venda de bens ou na prestação de serviços direta ou 

indiretamente relacionados com a infração, durante o período de vigência da mesma, 

ponderando um referencial desse valor nos termos expostos nas Linhas de Orientação. Na 

ausência de dados fiáveis ou não permitindo os mesmos a determinação do volume de 

negócios relacionado com a infração, a Autoridade pode recorrer ao volume de negócios 

total das visadas para determinar o montante de base da coima. 

 Refira-se que os mercados afetados pela prática restritiva da concorrência no presente 

processo dizem respeito à atuação da Trofa, do HPA, da CUF, da Lusíadas e da Luz, no âmbito 

da prestação de cuidados de saúde ao abrigo do regime convencionado da ADSE188, na 

 

187 Cf. Linhas de orientação da AdC, de 20.12.2012, sobre a metodologia a utilizar na aplicação de coimas no 
âmbito do artigo 69.º, n.º 8, da Lei 19/2012, de 8 de maio. 
188 No que se refere aos comportamentos das visadas no contexto da contratação de serviços de saúde 
hospitalares privados por parte do IASFA remete-se para o § 1303 supra. 



Versão Não Confidencial 

  
 

414 

 

medida em que em causa nos presentes autos está a contratação de serviços de saúde 

hospitalares privados por parte da ADSE, no território nacional. 

 Nesta medida, os volumes de negócios das empresas de saúde visadas a considerar no 

mercado afetado189, i.e., respeitantes à prestação de cuidados de saúde ao abrigo do regime 

convencionado da ADSE, no mercado nacional, nos anos em que decorreu a infração, de 

acordo com informação disponibilizada em resposta aos pedidos da AdC dirigidos às 

empresas de saúde visadas, serão os seguintes: 

Tabela 9: Volume de negócios das visadas na prestação de cuidados de saúde ao abrigo do 

regime convencionado da ADSE, em Euros 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 fls.* 

Trofa [CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da  

Lei n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da  
Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da  

Lei n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da  
Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da  

Lei n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da  
Lei n.º 19/2012] 

1762 verso 

HPA 
[CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da  
Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da  

Lei n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da  
Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da  

Lei n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da  
Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da  

Lei n.º 19/2012] 
1966 C 

CUF 
[CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da  
Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da  

Lei n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da  
Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da  

Lei n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da  
Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da  

Lei n.º 19/2012] 
1960 verso 

Lusíadas 
[CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da  
Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da  

Lei n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da  
Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da  

Lei n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da  
Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da  

Lei n.º 19/2012] 
1808 verso 

Luz 
[CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da  
Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da  

Lei n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da  
Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da  

Lei n.º 19/2012] 
[CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da  
Lei n.º 19/2012] 

[CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da  

Lei n.º 19/2012] 
3249 

* Cf. § 490 supra. 

 No que se refere à APHP, atenta a imputação cometida à visada (cf. §§ 1693 a 1712 da 

presente Decisão) e as Linhas de orientação sobre a aplicação de coimas190, a Autoridade 

considera, para este efeito, o volume de negócios total da APHP no último ano da infração 

(em 2019), indicado no § 348 supra, i.e., € 561.632, e não o volume de negócios agregado das 

suas associadas nos mercados afetados pela prática restritiva da concorrência. 

 

189 Cf. parágrafo 20 das Linhas de orientação da AdC, de 20.12.2012, sobre a metodologia a utilizar na 
aplicação de coimas no âmbito do artigo 69.º, n.º 8, da Lei 19/2012, de 8 de maio. 
190 Cf. parágrafo 21 das Linhas de orientação da AdC, de 20.12.2012, sobre a metodologia a utilizar na 
aplicação de coimas no âmbito do artigo 69.º, n.º 8, da Lei 19/2012, de 8 de maio. 
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30.2.2 Pronúncia das visadas 

 O HPA indica que a NI não apresenta o montante da coima concretamente aplicável, o que 

interfere com o seu direito de defesa e determina a nulidade da Nota de Ilicitude (cf. fls. 5401 

verso a 5402). 

 O HPA acusa a AdC de utilizar critérios distintos para o cálculo da coima máxima a aplicar e 

para aferir o peso da ADSE na atividade do HPA, defendendo que o conceito de volume de 

negócios deve ser depurado (i) da faturação relativa a vendas intra-grupo, bem como (ii) dos 

proveitos extraordinários que não correspondem a atividades normais da empresa (cf. fls. 

5423 verso a 5424 verso). 

 O HPA considera que as receitas correspondentes à cedência do espaço a terceiros para 

prestação de serviços de diagnóstico não devem ser englobadas no volume de negócios 

consolidado do grupo (cf. fls. 5424 a 5424 verso) e que o volume de negócios referentes a 

2014 deve ser excluído do cálculo da coima aplicável, pois não houve qualquer imputação 

feita ao HPA referente ao ano 2014 (cf. fls. 5425 e 5425 verso). 

 O Grupo Trofa considera que a AdC errou em imputar a infração à Trofa SGPS, uma vez que 

esta não é uma empresa associada da APHP, não presta serviços de saúde, nem mantém ou 

manteve qualquer relação contratual com a ADSE (cf. fls. 4701). 

 Adicionalmente, o Grupo Trofa considera que a AdC não apresentou evidências quanto à 

contribuição específica da Trofa SGPS para os factos em causa nos autos, pelo que não 

poderia aplicar uma coima à Trofa SGPS, nem considerar o volume de negócios desta 

sociedade para efeitos de determinação do máximo de coima aplicável (cf. fls. 4701). 

 Acrescenta o Grupo Trofa que, mesmo que a infração pudesse ser imputada à Trofa SGPS, 

o volume de negócios a considerar seria o volume de negócios individual realizado pela Trofa 

SGPS – que de acordo com o Grupo Trofa correspondeu, em 2020, a € 0 – e não o volume de 

negócios consolidado (cf. fls. 4701). 

 A JM Capital e a CUF entendem que a AdC não concretizou nem individualizou a aplicação 

dos critérios de determinação do montante da coima aplicável. Como tal, referem que não 
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lhes foi possível pronunciarem-se a este propósito e, assim, exercer o pleno direito de 

defesa, razão pela qual consideram a NI nula (cf. fls. 5255 verso a 5256 e 5305 verso a 5306). 

 O Grupo Lusíadas entende que, para efeitos de determinação do montante da coima 

aplicável, a AdC apenas pode ter em consideração o volume de negócios realizado com a 

aplicação dos preços e regras previstos nas tabelas da ADSE a beneficiários da ADSE (cf. fls. 

4573). 

 No que respeita à determinação concreta das coimas aplicáveis, a Luz entende que a AdC 

violou as suas Linhas de orientação sobre a aplicação de coimas (cf. fls. 5230), assinalando 

que a AdC apenas se refere ao volume de negócios total da Luz, realizado em 2020, e aos 

volumes de negócios realizados na prestação de cuidados de saúde ao abrigo do regime 

convencionado da ADSE, nos anos de 2014 a 2019 (cf. fls. 5230 verso). 

 A Luz considera que a AdC deveria apenas ter considerado na NI o volume de negócios 

imputável aos concretos procedimentos relativos à prestação de cuidados de saúde 

relativamente aos quais a AdC logre demonstrar cabalmente a participação da Luz num 

acordo restritivo da concorrência (cf. fls. 5231). 

 Segundo a Luz, a NI não indica os factos nem as razões concretas pelas quais a AdC 

considera que uma tal sanção deverá ser aplicada aos visados, e à Luz em particular, nem 

quais seriam as outras medidas de conduta, o que constitui uma flagrante violação dos 

direitos de defesa e pronúncia da visada (cf. fls. 5231). 

30.2.3 Apreciação da AdC e conclusão 

 No que se refere à ausência de um montante indicativo e de base de cálculo da coima em 

sede de NI, a AdC relembra que comunicou às visadas na secção 15 da NI quais os critérios 

que teria em conta na determinação concreta da coima, os que resultam expressamente do 

artigo 69.º, n.º 1 da Lei da Concorrência, indicando igualmente que aplicaria os princípios e 

a metodologia constante das suas Linhas de orientação sobre a aplicação de coimas. 

 Adicionalmente, a AdC avaliou a conduta das visadas à luz dos critérios de determinação da 

medida da coima, tendo igualmente indicado o volume de negócios total considerado para 
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efeitos da moldura abstrata da coima e o volume de negócios relacionado com a infração 

(secção 15.2 da NI). 

 A este respeito, recordem-se as Linhas de orientação sobre a aplicação de coimas, de acordo 

com as quais “[c]om a notificação da Nota de Ilicitude (…) são comunicados ao visado pelo 

processo os critérios a considerar na determinação concreta da coima, nomeadamente o volume 

de negócios total considerado para efeitos da moldura abstrata da coima, o volume de negócios 

relacionado com a infração, quando o mesmo for determinável, a qualificação da gravidade da 

infração e a duração da mesma, sem prejuízo dos elementos e informações que forem trazidos 

ao conhecimento da AdC durante a instrução do processo, designadamente, na pronúncia do 

visado”191. 

 As referidas Linhas de orientação esclarecem ainda que “[n]a Nota de Ilicitude não é 

comunicada a coima concreta a aplicar, uma vez que nessa fase do processo não estão ainda 

reunidos todos os elementos necessários à sua determinação; só após a notificação da Nota de 

Ilicitude ao visado pelo processo pode o mesmo pronunciar-se sobre as imputações que lhe são 

feitas, juntar prova pré-constituída e/ou requerer prova constituenda, elementos que, no 

conjunto, podem modificar a convicção anteriormente formada pela Autoridade da Concorrência 

quanto os elementos objetivos ou subjetivos da infração imputada”192. 

 De onde se conclui que, por um lado, a AdC comunicou todos os elementos necessários para 

um pleno exercício dos direitos de defesa por parte das visadas e, por outro lado, o 

montante concreto da coima só poderia, em qualquer caso, ser comunicado às visadas na 

Decisão Final, nos termos do artigo 29.º, n.º 4, da Lei n.º 19/2012, o que se cumpre com a 

adoção da presente Decisão.  

 

191 Cf. parágrafo 47 das Linhas de Orientação da AdC sobre a metodologia a utilizar na aplicação de coimas, 
de 07.08.2012. 
192 Cf. parágrafo 48 das Linhas de Orientação da AdC sobre a metodologia a utilizar na aplicação de coimas, 
de 07.08.2012. 
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 Relativamente ao volume de negócios utilizado para determinação do limite máximo da 

coima, a AdC confirma que na presente Decisão considerou o volume de negócios total da 

unidade económica expurgado da faturação relativa a vendas intra-grupo. 

 No que respeita à utilização do volume de negócios total do Grupo Trofa e do Grupo 

Lusíadas, conforme referido na secção 30.2, a violação do disposto no artigo 9.º da Lei da 

Concorrência constitui contraordenação punível com coima, nos termos da alínea a) e alínea 

b) do n.º 1 do artigo 68.º da Lei da Concorrência, tendo a medida legal desta coima como 

limite máximo 10% do volume de negócios de cada uma das empresas infratoras realizado 

no exercício imediatamente anterior à decisão final condenatória, nos termos do n.º 2 do 

artigo 69.º da Lei n.º 19/2012. 

 Ora, tal como ficou demonstrado na secção 29.3.1 (§§ 1515 a 1525)  as visadas Trofa SGPS e 

Trofa, as visadas Lusíadas SGPS e Lusíadas, bem como as visadas JM Capital e CUF, 

constituem respetivamente unidades económicas, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Lei 

n.º 19/2012.  

 Ficou igualmente demonstrado que as visadas Trofa SGPS, Lusíadas SGPS e JM Capital 

exercem uma influência determinante na atividade das suas participadas e participaram 

diretamente na infração em causa nos presentes autos (cf. secções 27.1.3 e 27.3). 

 No que concerne ao volume de negócios utilizado para efeitos de determinação do limite 

máximo da coima, o TCRS193 confirmou recentemente o entendimento da AdC ao considerar 

o volume de negócios total da unidade económica, devendo o Grupo/empresa-mãe ser 

também destinatário da decisão, i.e., ser visado, o que acontece no presente caso. 

  A este respeito faz-se notar, adicionalmente, que, no que concerne à aplicação do n.º 2 do 

artigo 23.º do Regulamento n.º 1/2003, em concreto quanto à determinação do limite 

máximo do 10% do volume de negócios na determinação da coima, os tribunais da União 

Europeia confirmaram que deve ser considerado o volume de negócios total da unidade 

 

193 Cf. Sentença proferida em 13.06.2022 pelo 2.º Juízo do TCRS, no âmbito de Processo n.º 328/21.6YUSTR, 
ainda não transitada em julgado. 
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económica à qual é imputada a infração, independentemente de as sociedades que fazem 

parte desse grupo económico terem ou não participado diretamente na infração.  

 Neste sentido, o Tribunal Geral estabeleceu no Acórdão T-72/06 Groupe Gascogne v. 

Comissão194 que “(…) o limite superior do montante da coima mencionado no artigo 23.º, n.º 2, 

do Regulamento n.º 1/2003 deve ser calculado com base no volume de negócios da empresa na 

aceção das regras de concorrência, isto é, do volume de negócios acumulado de todas as 

sociedades pertencentes ao grupo cuja holding é a recorrente”. 

 Esclarece, ademais, o Tribunal, no mesmo Acórdão, que “(…) a tomada em consideração do 

volume de negócios consolidado da sociedade-mãe para efeitos da aplicação do limite de 10% 

do volume de negócios da empresa em causa não está condicionada pela demonstração de que 

cada filial que integra o grupo não determina de forma autónoma o seu comportamento no 

mercado”, bem como que “(…) a tomada em consideração do volume de negócios consolidado 

da sociedade-mãe (…) não equivale a imputar a responsabilidade pela infração constatada às 

filiais que integram o grupo liderado por essa sociedade”, sendo que “(…) a tomada em 

consideração do volume de negócios consolidado da sociedade-mãe para efeitos do cálculo do 

limite de 10% do volume de negócios da empresa em causa não exige que as filiais que integram 

o grupo estejam todas ativas no mesmo mercado, nem que exista uma ligação entre essas filiais 

e a infração”. 

 Neste contexto, considera o TJUE, no Acórdão C-58/12 P Groupe Gascogne v. Comissão195, que 

“(…) quando se trata de avaliar os recursos financeiros de uma empresa à qual é imputada uma 

infração às regras de concorrência do direito da União, parece justificado ter em conta o volume 

de negócios de todas as sociedades relativamente às quais a empresa em causa goza da 

possibilidade de exercer uma influência determinante.  

 

194 Cf. Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 16.11.2011, Groupe Gascogne/Comissão T-72/06; 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=114408&pageIndex=0&doclang=FR&mo
de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1406058. 
195 Cf. Acórdão de 26.11.2013, Groupe Gascogne v. Comissão, C-58/12 P, parágrafos 51 a 53, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0058&from=GA.  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D114408%26pageIndex%3D0%26doclang%3DFR%26mode%3Dlst%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D1406058&data=05%7C01%7Cnuno.botelho%40concorrencia.pt%7Ca20ee8836c474072dd5908da5909c869%7Cce98ac7af93c4eb3b97b694f744e705e%7C1%7C0%7C637920195786970784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KsLHbAjbnBMatkxcJK%2BcIouzz4xlGX7D7LkgJncx0ZM%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D114408%26pageIndex%3D0%26doclang%3DFR%26mode%3Dlst%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D1406058&data=05%7C01%7Cnuno.botelho%40concorrencia.pt%7Ca20ee8836c474072dd5908da5909c869%7Cce98ac7af93c4eb3b97b694f744e705e%7C1%7C0%7C637920195786970784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KsLHbAjbnBMatkxcJK%2BcIouzz4xlGX7D7LkgJncx0ZM%3D&reserved=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0058&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0058&from=GA
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Em especial, quando a empresa à qual é imputada a infração detém a liderança de um grupo 

que constitui uma unidade económica, o volume de negócios a ter em conta para o cálculo do 

limite superior do montante da coima mencionado no artigo 23.º, n.º 2, do Regulamento n.º 

1/2003 é o da totalidade desse grupo.  

Esse último valor constitui, de facto, o melhor indicador da capacidade da empresa em causa em 

mobilizar os fundos necessários para o pagamento da coima”. 

 Por todo o exposto, a Autoridade considera o volume de negócios total da unidade 

económica para efeitos de cálculo do limite máximo da coima aplicável, por se tratar das 

empresas infratoras nos termos do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 19/2012.  

 Adicionalmente, esclarece-se que, de acordo com as Linhas de orientação sobre a aplicação 

de coimas, nos termos do n.º 8 do artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, a AdC incorpora no seu 

exercício de cálculo de coima o volume de negócios realizado pelas visadas na venda de bens 

ou na prestação de serviços direta ou indiretamente relacionados com a infração, durante o 

período de vigência da mesma, ponderando um referencial desse valor nos termos expostos 

nas referidas Linhas de orientação. 

 Assim, e nos termos apresentados supra, a AdC considerou o volume de negócios total do 

Grupo Lusíadas, do Grupo Trofa e do Grupo Mello realizado no exercício imediatamente 

anterior à adoção da presente Decisão tão-somente para efeitos de determinação do limite 

máximo da coima aplicável (cf. Tabela 8), tendo utilizado para efeitos de determinação da 

medida concreta da coima a aplicar o volume de negócios da Lusíadas, da Trofa e da CUF 

respeitante à prestação de cuidados de saúde ao abrigo do regime convencionado da ADSE 

em território nacional, que constitui o volume de negócios relacionado com a infração em 

causa nos presentes autos (cf. Tabela 9). 

 No que se refere à alegação da Luz quanto à violação das Linhas de orientação sobre a 

aplicação de coimas, a AdC considera tal alegação improcedente nos termos já apresentados 

nos §§ 2037 a 2039 supra. 

 No que respeita à alegação da Luz relativamente aos volumes de negócios, a AdC reitera o 

exposto supra nos §§ 2041 a 2051, ou seja, foi considerado o volume de negócios total da 
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Luz realizado no exercício imediatamente anterior à adoção da presente Decisão para 

efeitos de determinação do limite máximo da coima aplicável (cf. Tabela 8), bem como o 

volume de negócios da Luz respeitante à prestação de cuidados de saúde ao abrigo do 

regime convencionado da ADSE em território nacional que constitui o volume de negócios 

relacionado com a infração em causa nos presentes autos (cf. Tabela 9). 

30.3 Critérios para a determinação da coima 

 A contraordenação praticada pelas visadas é punível com coima. 

 Em processo de contraordenação, a coima tem um fim de prevenção especial negativa, isto 

é, visa evitar que o agente repita a conduta infratora e, igualmente, um fim de prevenção 

geral negativa, ou seja, visa evitar que os demais agentes tomem o comportamento infrator 

como um modelo de conduta196. 

 Nos termos da lei aplicável, estes fins devem ser alcançados em função, nomeadamente, 

dos critérios enunciados no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, e que são os seguintes: a gravidade 

da infração para a afetação da 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 e a colaboração prestada à Autoridade até ao termo do 

procedimento.  

 São ainda de considerar todas as circunstâncias relevantes para a aferição da culpa, nos 

termos do n.º 1 do artigo 18.º do RGCO. 

 

196 Cf. Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário ao Regime Geral de Contraordenações, Lisboa: Universidade 
Católica Editora, anotação ao artigo 18.º, 2011, p. 84. 
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 Definidos estes parâmetros, e como já referido, estipula o n.º 1 do artigo 69.º da Lei n.º 

19/2012, que a coima não pode exceder 10% do volume de negócios realizado no exercício 

imediatamente anterior à decisão final condenatória proferida pela Autoridade, por cada 

infração e por cada uma das empresas infratoras.  

 Na concreta tarefa de determinação da medida da coima a ponderação dos factos e demais 

critérios é sempre combinada e subjetivizada à luz da situação económico-financeira atual 

da empresa infratora por via da ponderação do critério previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 

69.º da Lei n.º 19/2012. 

 Atender ao volume de negócios do agente para efeitos de determinação do limite máximo 

da coima assegura que é tida em conta a situação particular de cada empresa e que não é 

ultrapassada a sua capacidade económico-financeira, constituindo uma medida de 

proporcionalidade e de proibição do excesso. Acresce que assim se garante que nenhum 

agente é penalizado em termos relativamente mais gravosos do que outro agente. 

 Na determinação da medida da coima para cada uma das visadas devem ainda aplicar-se os 

princípios e a metodologia constantes das Linhas de Orientação sobre a aplicação de coimas, 

com base na ponderação dos critérios elencados no n.º 1 do artigo 69.º da Lei n.º 19/2012. 

 As Linhas de Orientação sobre a aplicação de coimas visam introduzir um maior grau de 

certeza jurídica, previsibilidade e transparência na atuação sancionatória da Autoridade, 

conferindo aos agentes económicos as informações necessárias à compreensão do método 

utilizado pela Autoridade na determinação das coimas aplicadas.  

 Tal não significa que a aplicação da metodologia constante das Linhas de Orientação sobre 

a aplicação de coimas se traduza num cálculo aritmético tendente à fixação dos montantes 

das coimas a aplicar.  

 Pelo contrário, tal metodologia fornece apenas uma orientação de índole geral, preservando 

o grau de amplitude necessário à adaptação das coimas às particularidades e exigências 

específicas de prevenção geral e especial que se façam sentir em cada caso concreto, à luz 

do princípio da proporcionalidade.  
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 Além disso, as Linhas de Orientação sobre a aplicação de coimas refletem as boas práticas 

e a jurisprudência da União Europeia nesta matéria, visando assegurar consistência e 

uniformidade na aplicação das regras de concorrência no espaço da União.  

 No caso concreto, e nos termos das Linhas de Orientação sobre a aplicação de coimas, a 

Autoridade incorpora no seu exercício o volume de negócios realizado por cada uma das 

empresas de saúde visadas direta ou indiretamente relacionado com a infração, de acordo 

com os dados fornecidos pelas próprias visadas, ponderando um referencial entre 0% e 30% 

desse valor, sempre balizado, de acordo com critérios de proporcionalidade e adequação, 

pelo limite legal de 10% do volume de negócios total. Efetivamente, o volume de negócios 

no mercado afetado constitui um elemento objetivo que fornece uma justa medida da 

nocividade da prática para o jogo normal da concorrência, refletindo a importância 

económica da infração e o peso relativo da empresa infratora na mesma. 

 No que se refere à APHP, atenta a imputação cometida à visada (cf. §§ 1693 a 1712 da 

presente Decisão) e as Linhas de orientação sobre a aplicação de coimas197, a Autoridade 

considera, para este efeito, o volume de negócios total da APHP no último ano da infração 

(em 2019), ponderando um referencial entre 0% e 10% desse valor, sempre balizado, de 

acordo com critérios de proporcionalidade e adequação, pelo limite legal de 10% do volume 

de negócios total da APHP no ano anterior à adoção da presente Decisão. 

 Nessa medida, na determinação das coimas aplicáveis, a Autoridade utilizará a metodologia 

adotada nas suas Linhas de orientação sobre a aplicação de coimas, nos termos do n.º 8 do 

artigo 69.º da Lei n.º 19/2012198, considerando, entre outros, os critérios a seguir 

referenciados, por força do n.º 1 da mesma disposição legal. 

 

197 Cf. parágrafo 21 das Linhas de orientação da AdC, de 20.12.2012, sobre a metodologia a utilizar na 
aplicação de coimas no âmbito do artigo 69.º, n.º 8, da Lei 19/2012, de 8 de maio. 
198 Cf. Linhas de Orientação da AdC, de 20.12.2012, sobre a metodologia a utilizar na aplicação de coimas no 
âmbito do artigo 69.º, n.º 8, da Lei 19/2012, de 8 de maio. 
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30.3.1 Posição da AdC em sede NI 

30.3.1.1 Gravidade da infração 

 Tal como decorre dos elementos de prova – sérios, precisos e concordantes – constantes 

dos presentes autos (cf. secções 12.2 e 13 da NI e secção 27.1.2 da presente Decisão), as 

empresas de saúde visadas e a APHP acordaram, executaram e implementaram, com a 

participação ativa de todas, um plano para estabelecer e promover o alinhamento da 

estratégia negocial no contexto das negociações com a ADSE199, culminando na suspensão 

e/ou ameaça de denúncia das convenções celebradas com a ADSE. 

 Como resulta do exposto na secção 14.3.2 da NI e na secção 29.3.2 da presente Decisão, o 

acordo ou prática concertada estabelecido entre as visadas, à luz da jurisprudência nacional 

e da União, tinha um objetivo anticoncorrencial, consubstanciado num acordo ou prática 

concertada de fixação do nível de preços e de outras condições comerciais e de limitação 

e/ou redução da prestação de cuidados de saúde ao abrigo do regime convencionado da 

ADSE. 

 As restrições da concorrência por objeto afiguram-se como as práticas anticoncorrenciais 

mais graves, consubstanciando, pela sua própria natureza, condutas prejudiciais ao bom 

funcionamento da concorrência, i.e., objetivamente suscetíveis de produzir efeitos negativos 

no mercado, em prejuízo dos consumidores. 

 Trata-se de práticas com um tal grau de nocividade para concorrência que a própria 

experiência demonstra que tendem a provocar subida de preços, redução da produção e 

divisão do mercado, conduzindo a uma má repartição dos recursos, em prejuízo dos agentes 

económicos e dos consumidores. 

 

199 No que se refere aos comportamentos das visadas no contexto da contratação de serviços de saúde 
hospitalares privados por parte do IASFA remete-se para o § 1303 supra. 
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 Acresce que, como referido na secção 14.4 da NI e na secção 29.4 da presente Decisão, as 

visadas agiram deliberadamente, de forma ilícita e dolosa, sem que se vislumbre qualquer 

causa de exclusão da ilicitude ou da culpa. 

 Por último, importará considerar também que o acordo ou prática concertada restritivo da 

concorrência implementado pelas visadas reúne todas as condições para ter impactado na 

totalidade dos beneficiários da ADSE200 em território nacional. 

 Nestes termos, a infração cometida pelas visadas é considerada muito grave. 

30.3.1.2 Natureza e dimensão do mercado afetado pela infração 

 Conforme referido na secção 14.2 da NI e na secção 29.2 da presente Decisão, o 

comportamento das visadas desenvolve-se no mercado nacional da contratação de serviços 

de saúde hospitalares privados por subsistemas de saúde/seguradoras, que tem uma 

importância vital para o bem-estar e a saúde da população em geral, afigurando-se a prática 

levada a cabo pelas visadas como particularmente suscetível de lesar os consumidores, em 

particular os beneficiários da ADSE201 e, potencialmente, de outros subsistemas de saúde 

públicos atendendo ao exposto na nota de rodapé 39 do § 434 supra. 

 Acresce que, como resulta da secção 11.2 da NI e da secção 26.1.2 da presente Decisão, as 

empresas de saúde visadas envolvidas na infração são responsáveis pela prestação de uma 

parcela importante dos serviços de saúde hospitalares privados contratados por 

subsistemas de saúde/seguradoras no território nacional. 

 De salientar ainda que o acordo ou prática concertada restritivo da concorrência em causa 

nos presentes autos revela as características necessárias a ter impactado numa parte 

significativa do referido mercado, acarretando consequências para a totalidade dos 

beneficiários da ADSE202 (cf. secção 11 da NI e secção 26.1 da presente Decisão). 

 

200 Idem. 
201 Idem. 
202 No que se refere aos comportamentos das visadas no contexto da contratação de serviços de saúde 
hospitalares privados por parte do IASFA remete-se para o § 1303 supra. 
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 Por estes motivos, é forçoso concluir que a dimensão do mercado afetado é significativa. 

30.3.1.3 Duração da infração 

 Como constatado na secção 14.5 da NI e na secção 29.5 da presente Decisão, a infração em 

causa nos presentes autos configura-se como uma infração permanente, no âmbito da qual 

o estado antijurídico inicialmente criado pelo comportamento dos agentes se prolongou no 

tempo, mantendo-se o encontro de vontades, sem que qualquer das visadas se tivesse em 

nenhum momento dissociado da cooperação ilícita. 

 Como esclarece o TCRS, na sentença de 06.10.2021203, processo n.º 71/18.3YUSTR-M, “(…) 

tratando-se de uma restrição da concorrência por objeto, deverá ser qualificada como uma 

infração permanente. Na verdade, a restrição da concorrência por objeto implica um estado que, 

só por si mesmo, é adverso ao bom funcionamento no mercado em termos concorrenciais. (…) 

Este tipo de infração cria um estado antijurídico, que perdurará enquanto o(s) agente(s) não 

cumprirem com o dever de o remover. Até essa remoção, o estado anti concorrencial criado 

comprime, por todo o tempo em que perdurar, os bens jurídicos violados, situação essa que não 

se esgota obviamente num único ato jurídico-formal isolado no tempo”. 

 No que respeita à duração da participação de cada uma das visadas na infração204, os 

elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que: 

(i) A APHP participou no acordo ou prática concertada, pelo menos, entre setembro de 

2014 e fevereiro de 2019 (cf. § 1021); 

(ii) O Grupo Trofa participou no acordo ou prática concertada, pelo menos, entre outubro 

de 2014 e fevereiro de 2019 (cf. §§ 1023 e 1026); 

 

203 Ainda não transitada em julgado. 
204 Para efeitos de cálculo de duração de uma infração enquanto elemento relevante na determinação da 
medida da coima, os períodos inferiores a um semestre serão contados como meio ano e os períodos 
superiores a seis meses e inferiores a doze meses serão contados como um ano completo (cf. Linhas de 
orientação da AdC sobre a metodologia a utilizar na aplicação de coimas no âmbito do n.º 8 do artigo 69.º da 
Lei n.º 19/2012, parágrafo 29.) 
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(iii) O HPA participou no acordo ou prática concertada, pelo menos, entre maio de 2015 e 

fevereiro de 2019 (cf. § 1028); 

(iv) O Grupo Mello participou no acordo ou prática concertada, pelo menos, entre outubro 

de 2014 e abril de 2019 (cf. §§ 1030 e 1033): 

(v) O Grupo Lusíadas participou no acordo ou prática concertada, pelo menos, entre 

outubro de 2014 e fevereiro de 2019 (cf. §§ 1035 e 1037): 

(vi) A Luz participou no acordo ou prática concertada, pelo menos, entre outubro de 2014 

e abril de 2019 (cf. § 1040). 

30.3.1.4 Grau de participação das visadas 

 Como decorre da secção 12 da NI e da secção 27 da presente Decisão, as visadas 

participaram ativa e diretamente, na qualidade de autoras, num acordo ou prática 

concertada que consubstancia uma infração ao direito da concorrência. 

 Em particular, como referido na secção 14.4 da NI e na secção 29.4 da presente Decisão, as 

visadas agiram deliberadamente, de forma ilícita e dolosa, sem que se verifique qualquer 

justificação ou causa de exclusão da ilicitude ou de culpa, não constando dos autos 

quaisquer elementos que demonstrem que qualquer uma das visadas se tenha oposto ou 

distanciado da prática anticoncorrencial em causa. 

30.3.1.5 Vantagens de que beneficiaram as infratoras 

 As visadas destinatárias da presente Decisão retiraram vantagens da prática sub judice, 

permitindo-se, por esta via, reduzir a incerteza no âmbito das negociações com a ADSE e 

quanto ao comportamento futuro das suas concorrentes no mesmo âmbito, podendo 

ajustar as suas estratégias individuais em conformidade, e, como tal, alterar as condições 

concorrenciais no mercado e coordenar, deste modo, o seu comportamento no mercado, 

em seu exclusivo benefício e em detrimento, não só dos seus concorrentes não participantes 

na prática ilícita, mas também da própria ADSE.  
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 A alteração das condições concorrenciais no mercado representa uma clara vantagem para 

as empresas de saúde visadas no âmbito das negociações com a ADSE, pois permitiram 

aumentar significativamente o seu poder negocial e condicionar a negociação dos preços e 

regras da ADSE e, em particular, obstaculizar o processo de regularizações relativamente à 

faturação de 2015 e 2016. 

 De facto, de acordo com as informações públicas e com as informações prestadas pelas 

entidades visadas, via resposta aos pedidos de elementos apresentados pela AdC, verifica-

se que, até à data da presente Decisão, não foi proferida qualquer decisão a este respeito 

por parte da ADSE, nem tampouco houve cobrança dos valores apurados para efeitos de 

regularizações referentes aos anos de 2015 e 2016 (cf. fls. 1716). 

30.3.1.6 O comportamento das visadas na eliminação das práticas proibidas e na reparação 

dos prejuízos causados à concorrência 

 Não constam dos autos quaisquer elementos que demonstrem que as visadas adotaram 

qualquer comportamento tendente à eliminação das práticas proibidas ou à reparação dos 

prejuízos causados à concorrência. 

30.3.1.7 Situação económica das infratoras 

 A Autoridade terá em consideração, no momento da determinação concreta da coima, a 

situação económica das empresas infratoras. 

30.3.1.8 Antecedentes contraordenacionais jusconcorrenciais das infratoras 

 Não são conhecidas condenações prévias das visadas, que tenham transitado em julgado, 

no domínio da aplicação da Lei n.º 19/2012. 

30.3.1.9 Colaboração prestada à AdC 

 Relativamente à colaboração prestada à Autoridade da Concorrência, no âmbito das 

instâncias em que tomaram contacto com o inquérito em curso, designadamente aquando 

das diligências de busca, exame, recolha e apreensão de cópias ou extratos da escrita e 
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demais documentação, ou de diligências de obtenção de prova consubstanciadas em 

pedidos de elementos que lhes foram endereçados, as visadas atuaram em conformidade 

com as normas aplicáveis, tendo correspondido ao cumprimento do seu dever legal de 

colaboração com a Autoridade da Concorrência. 

30.3.2 Pronúncia das visadas 

 A visada APHP defende que os seguintes fatores devem ser considerados para a 

determinação (e redução) da sanção: (i) enquadramento regulatório favorável ao 

envolvimento da APHP, (ii) a natureza inovadora da aplicação das regras de concorrência no 

quadro da UE e até da OCDE, (iii) o countervailing buyer power num mercado dominado por 

um operador monopsonista, a ADSE, (iv) a atuação da APHP não acarretou qualquer dano 

concorrencial, (v) a circunstância de a APHP ter sempre cooperado com a AdC ao longo de 

todo o processo, (vi) a ausência de antecedentes contraordenacionais por infrações às regras 

de Direito da Concorrência, (vii) situação económica difícil em resultado da pandemia de 

COVID-19 (a hospitalização privada sofreu em 2020 uma quebra de atividade acentuada, 

sendo este o valor de base para o cálculo das quotas de 2022) (cf. fls. 5466 e 5466 verso). 

 No que respeita ao critério da gravidade da infração, o Grupo Trofa entende que a conduta 

das visadas Trofa e Trofa SGPS não pode ser qualificada como muito grave atento o seguinte: 

(i) enquadramento jusconcorrencial dos factos em causa nos autos, (ii) a prática imputada à 

Trofa e à Trofa SGPS não pode ser qualificada como uma restrição por objeto, (iii) não existem 

indícios concretos que permitam concluir pela existência de efeitos jusconcorrenciais 

nefastos resultantes da prática em causa e (iv) a prática não teve um impacto na totalidade 

dos beneficiários da ADSE em território nacional, pois as unidades exploradas pelo Grupo 

Trofa situam-se, principalmente, na região Norte do país (cf. fls. 4701 verso a 4702 verso). 

 Relativamente ao critério da natureza e dimensão do mercado afetado pela infração, o 

Grupo Trofa defende que a sua conduta não foi suscetível de lesar os beneficiários (cf. fls. 

4703) e que a sua atividade se encontra confinada à região Norte do país, não podendo ser 

imputada uma conduta com impacto no território nacional (cf. fls. 4703). 
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 No que respeita à duração da infração, o Grupo Trofa refere que não resulta claro da NI qual 

o critério utilizado pela AdC para determinar a duração da infração relativamente à Trofa e 

à Trofa SGPS, discordando dos elementos de prova utilizados pela AdC para efeitos de 

determinação da duração da infração (cf. fls. 4703 verso). 

 Em relação ao grau de participação das visadas, o Grupo Trofa refere que (i) a realização de 

uma negociação conjunta dos operadores hospitalares privados com a ADSE foi incentivada 

e alavancada pela própria ADSE e pela Tutela e que (ii) o Grupo Trofa não suspendeu nem 

ameaçou denunciar as convenções celebradas com a ADSE, fatores que devem ser 

considerados para efeitos de determinação do grau de participação das visadas na infração 

(cf. fls. 4704). 

 O Grupo Trofa considera que não retirou qualquer benefício em resultado dos 

comportamentos imputados e que a não cobrança das regularizações por parte da ADSE em 

nada se relaciona com os comportamentos das visadas (cf. fls. 4704 verso  a 4705 verso). 

 No que se refere ao comportamento das visadas na eliminação das práticas proibidas e na 

reparação dos prejuízos causados à concorrência, o Grupo Trofa refere não reconhecer a 

prática de qualquer comportamento anticoncorrencial (cf. fls. 4705 verso). 

 O Grupo Trofa afirma também que apresentou uma quebra de resultados no contexto da 

pandemia COVID-19, o que deverá ser tido em conta pela AdC na determinação do montante 

da coima aplicável (cf. fls. 4705 verso). 

 O Grupo Trofa refere ainda que as visadas Trofa SGPS e Trofa não têm qualquer antecedente 

de infração às regras de Direito da Concorrência (cf. fls. 4705 verso). 

 Para este efeito, o Grupo Trofa defende ainda que as visadas Trofa SGPS e Trofa têm 

colaborado com a AdC (cf. fls. 4706). 

 O Grupo Lusíadas contesta o facto de a AdC ter considerado a infração como muito grave 

por se tratar de uma infração por objeto (cf. fls. 4573 a 4573 verso), defendendo que 

deveriam ser considerados também os seguintes fatores: (i) a ausência de efeitos no 

mercado relevante e (ii) o contexto do comportamento das visadas, nomeadamente a 
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alegada iniciativa e participação ativa da ADSE e da Tutela no processo negocial (cf. fls. 4573 

verso e 4574). 

 No que respeita à duração da infração, o Grupo Lusíadas contesta a imputação de uma 

infração permanente entre outubro de 2014 e fevereiro de 2019, entendendo que os 

elementos de prova utilizados para o efeito não provam a existência de qualquer infração 

(cf. fls. 4574 a 4574 verso). 

 Relativamente ao grau de participação na infração, o Grupo Lusíadas considera que a 

conclusão da AdC é irrelevante para a apreciação do referido critério e acrescenta que a AdC 

não apresentou qualquer tipo de análise do caso (cf. fls. 4574 verso). 

 Acerca das vantagens de que beneficiaram as infratoras, o Grupo Lusíadas considera que a 

conclusão da AdC é fantasiosa (cf. fls. 4574 verso), por entender que (i) não é possível alterar 

as condições no mercado, uma vez que as mesmas são estabelecidas unilateralmente pela 

ADSE, (ii) não resultou qualquer benefício exclusivo para as visadas em detrimento dos 

restantes concorrentes e da ADSE, uma vez que as tabelas e regras ADSE são aplicáveis 

uniformemente a todos os operadores e (iii) a ADSE também tinha interesse na definição de 

preços praticáveis pelo setor, tendo mesmo solicitado propostas e agendado reuniões para 

desenvolver o processo negocial (cf. fls. 4574 verso a 4575). 

 No que respeita aos restantes critérios considerados pela AdC para este efeito, em particular 

(i) o comportamento das visadas na eliminação da prática e reparação dos danos causados, 

(ii) a situação económica das infratoras, (iii) os antecedentes contraordenacionais 

jusconcorrenciais das infratoras e (iv) a colaboração prestada à AdC, o Grupo Lusíadas refere 

não existir uma prática proibida e não terem sido causados quaisquer prejuízos à 

concorrência (cf. fls. 4575). 

 Face ao exposto, o Grupo Lusíadas considera que as considerações feitas pela AdC a 

propósito da determinação do montante da coima aplicável padecem de falta de 

fundamentação (cf. fls. 4575). 
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30.3.3 Apreciação da AdC e conclusão 

 No que se refere à concretização da aplicação dos critérios de determinação do montante 

da coima aplicável a cada visada remete-se para os §§ 2037 a 2039 supra, onde se concluiu 

pela improcedência da alegação. 

30.3.3.1 Gravidade da infração 

 No que respeita às alegações das visadas a propósito do enquadramento dos factos em 

causa, refira-se que a AdC apresentou uma análise extensa e detalhada dos elementos de 

prova constantes dos autos na secção 12.2 da NI e na secção 27 da presente Decisão, tendo 

concluído que as empresas de saúde visadas e a APHP acordaram, executaram e 

implementaram, com a participação ativa de todas, um plano para estabelecer e promover 

o alinhamento da estratégia negocial no contexto das negociações com a ADSE, culminando 

na suspensão e/ou ameaça de denúncia das convenções com a ADSE. 

 Adicionalmente, conjugando o referido enquadramento dos elementos de prova com a 

análise de mercado realizada pela AdC (cf. secção 26), verifica-se que os grupos hospitalares 

privados envolvidos nos comportamentos em causa nos presentes autos representam uma 

parte substancial da oferta contratada pela ADSE, ou seja, entre [CONFIDENCIAL – artigo 30.º 

da Lei n.º 19/2012]% a [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012]% da despesa da ADSE 

ao abrigo do regime convencionado (cf. Tabela 1). 

 Em resultado do atrás exposto, a AdC entende que a interpretação e conclusão que se retira 

da análise do contexto jurídico-económico é, necessariamente, a de que existe uma restrição 

concorrencial, e que a mesma é muito grave. 

 Relativamente à alegação de que a AdC conclui estar em causa uma infração muito grave 

apenas por se tratar de uma restrição por objeto, entende-se que tal alegação é imprecisa e 

incorreta. 

 A conclusão de que a restrição concorrencial em causa nos presentes autos é muito grave 

resulta (i) da análise do já referido contexto jurídico-económico, (ii) do facto de os 

comportamentos em causa terem um objetivo claramente anticoncorrencial, conforme 
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melhor detalhado na secção 29.3.3 para a qual se remete, e (iii) do facto de as visadas terem 

agido deliberadamente, de forma ilícita e dolosa, sem que se vislumbre qualquer causa de 

exclusão da ilicitude ou da culpa, conforme exposto na secção 29.4 da presente Decisão para 

a qual se remete. 

 No que concerne à alegação das visadas APHP, Grupo Trofa e Grupo Lusíadas quanto à 

ausência de efeitos jusconcorrenciais dos comportamentos em causa nos presentes autos 

e/ou efeitos pró-concorrenciais decorrentes dos mesmos, refira-se que a AdC concluiu na 

secção 29.3.3, para a qual se remete, que os referidos comportamentos tinham um objetivo 

anticoncorrencial, pelo que não é necessário examinar os seus efeitos na concorrência. 

 De todo o modo, importa esclarecer que, em resultado dos referidos comportamentos, 

houve uma alteração das condições de normal funcionamento do mercado, uma vez que os 

comportamentos em causa nos presentes autos permitiram às empresas de saúde visadas, 

através e com a participação da APHP, (i) reduzir a incerteza quanto às suas atuações no 

contexto das negociações das tabelas de preços com a ADSE, bem como (ii) reduzir a 

incerteza acerca do posicionamento a adotar pelas mesmas no contexto do processo de 

regularização de faturação da ADSE. 

 Em particular, os comportamentos em causa terão permitido às empresas de saúde visadas, 

através e com a participação da APHP, aumentar significativamente o seu poder negocial 

face à ADSE e, consequentemente, aumentar o nível de preços das prestações de cuidados 

de saúde no âmbito das convenções com a ADSE, acima do que seria o seu valor na ausência 

de uma negociação coletiva, bem como obstaculizar a regularização da faturação de 2015 e 

2016, que passava pela cobrança de 38 milhões de euros, recorrendo, para tal, ao 

alinhamento das suas posições de rotura com o subsistema. 

 Importa ainda sublinhar que a efetiva comunicação da suspensão da convenção do regime 

convencionado da ADSE por parte de algumas das empresas de saúde visadas terá privado, 

ainda que temporariamente, os beneficiários da ADSE de agendar atos médicos ao abrigo 

do referido regime convencionado, restringindo assim o acesso à saúde aos referidos 

beneficiários (vide, por exemplo, §§ 1259 e 1296). 
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 No que respeita à alegação do Grupo Trofa de que a prática em causa não teria tido um 

impacto na totalidade dos beneficiários da ADSE, atendendo ao facto de a área de influência 

das unidades de saúde exploradas pelo Grupo Trofa se situar, principalmente, na região 

Norte do país, a AdC esclarece que os comportamentos do Grupo Trofa não são isolados das 

outras visadas. 

 Conforme já referido ao longo da presente Decisão, as empresas de saúde visadas e a APHP 

acordaram, executaram e implementaram, com a participação ativa de todas, um plano para 

estabelecer e promover o alinhamento da estratégia negocial no contexto das negociações 

com a ADSE, culminando na suspensão e/ou ameaça de denúncia das convenções com a 

ADSE.  

 E as empresas de saúde visadas, no seu conjunto, apresentam uma cobertura geográfica 

que se estende a todo o território nacional conforme Figura 2, a que acresce o facto de os 

beneficiários da ADSE se localizarem ao longo de todo o território nacional (cf. § 560), razão 

pela qual a AdC entende que os comportamentos em causa afetaram a totalidade do 

referido território. 

 Por fim, e no que se refere à alegação de que a AdC deveria considerar a eventual iniciativa 

e participação ativa da ADSE e da Tutela na análise da gravidade da infração, a AdC remete 

para a secção 29.3.2 onde se analisou esta temática e onde se concluiu que, por um lado, 

não resulta da prova constante dos autos elementos que indiciem a alegada prática ilícita 

por parte da ADSE e/ou da Tutela, e, por outro lado, mesmo que a ADSE ou a Tutela tivessem 

de alguma forma incentivado ou sugerido a coordenação das visadas, estas teriam (tiveram) 

sempre oportunidade de, a todo o tempo, se opor, manifestando-se expressamente contra 

a adoção de um comportamento subsumível ao disposto no artigo 9.º da LdC (cf. § 1725). 

 Face a todo o exposto, a Autoridade, para efeitos da determinação da medida concreta da 

coima, considera que a infração em causa nos presentes autos consubstancia uma restrição 

à concorrência muito grave. 
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30.3.3.2 Natureza e dimensão do mercado afetado pela infração 

 Relativamente à alegação de que o Grupo Trofa sempre manifestou preocupação em 

encontrar soluções que garantissem a sustentabilidade da ADSE e, como tal, os 

comportamentos em causa na presente Decisão não são suscetíveis de lesar os 

beneficiários, a AdC considera que tal conclusão não tem conforto nos elementos constantes 

dos autos, em particular considerando a análise extensa e detalhada apresentada na secção 

12.2 da NI e na secção 27 da presente Decisão. 

 Desta análise constata-se uma participação ativa e consciente do Grupo Trofa no âmbito do 

acordo ou prática concertada em causa nos presentes autos que culminou com a suspensão 

e/ou ameaça de denúncia do regime convencionado da ADSE por parte das empresas de 

saúde visadas (veja-se, a título de exemplo, os §§ 635, 636, 651, 675, 677, 678, 690, 711, 712, 

713, 731, 733, 756, 762, 776, 784, 789, 799, 800, 814, 818, 831, 843, 846, 853, 859, 873, 899, 

917, 962, 984, 993 e 997 da presente Decisão). 

 No que concerne à alegação de que não pode ser imputada ao Grupo Trofa uma conduta 

com impacto significativo no território nacional, atendendo ao facto da sua área de 

influência estar confinada, principalmente, à região Norte do país, a AdC reitera o já 

mencionado na secção anterior, i.e., que as empresas de saúde visadas e a APHP acordaram, 

executaram e implementaram, com a participação ativa de todas, um plano para estabelecer 

e promover o alinhamento da estratégia negocial no contexto das negociações com a ADSE, 

culminando na suspensão e/ou ameaça de denúncia das convenções com a ADSE e que o 

referido conjunto de empresas de saúde visadas apresenta uma cobertura geográfica que 

se estende a todo o território nacional, a que acresce o facto de os beneficiários da ADSE se 

encontrarem dispersos por todo o território nacional, razão pela qual a AdC entende que os 

comportamentos em causa afetaram a totalidade do referido território. 

 Refira-se que a circunstância de a atividade de prestação de cuidados de saúde do Grupo 

Trofa se encontrar confinada à região Norte do país está naturalmente espelhada no volume 

de negócios do Grupo relacionado com a infração, o qual é utilizado para efeitos de cálculo 

da coima. 
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 Face ao exposto, a AdC mantém o seu entendimento de que o acordo ou prática concertada 

restritivo da concorrência em causa nos presentes autos terá afetado todo o território 

nacional, acarretando consequências para a totalidade dos beneficiários da ADSE no 

referido território. 

30.3.3.3 Duração da infração 

 No que respeita às alegações do Grupo Trofa e do Grupo Lusíadas sobre a duração da 

infração, a AdC remete para a secção 27.3 (em particular os §§ 1354 a 1363 e §§ 1386 a 1398, 

respetivamente), na qual este tema foi detalhadamente analisado e onde a AdC concluiu 

quanto à existência de evidências de participação da Trofa, da Trofa SGPS, da Lusíadas e da 

Lusíadas SGPS na infração em causa nos presentes autos, a partir de outubro de 2014, 

tendo-se mantido ininterruptamente até fevereiro de 2019.  

 No que respeita à duração da infração referente ao HPA, a AdC remete para a secção 27.3 

(em particular os §§ 1364 a 1371), na qual analisou detalhadamente a questão e concluiu 

que o HPA participou no acordo ou prática concertada, pelo menos, entre maio de 2015 e 

fevereiro de 2019, relativamente à ADSE205. 

30.3.3.4 Grau de participação das visadas 

 Relativamente à imputação à visada Trofa SGPS, a AdC discorda das alegações do Grupo 

Trofa, na medida em que a análise dos elementos constantes dos autos permite concluir 

pela participação ativa e consciente da Trofa SGPS e da Trofa no âmbito do acordo ou prática 

concertada em causa nos presentes autos, que culminou com a suspensão e/ou ameaça de 

denúncia do regime convencionado da ADSE por parte das empresas de saúde visadas 

(vejam-se, a título de exemplo, os §§ 635, 636, 651, 675, 677, 678, 690, 711, 712, 713, 731, 

733, 756, 762, 776, 784, 789, 799, 800, 814, 818, 831, 843, 846, 853, 859, 873, 899, 917, 962, 

984, 993 e 997 da presente Decisão ou ainda todo o acervo probatório utilizado na 

imputação à Trofa SGPS identificado no ANEXO 4). 

 

205 No que respeita à alegação referente ao IASFA, remete-se para a conclusão exposta no § 1303 supra. 
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 Veja-se igualmente a este propósito o exposto na secção 27.3 (em particular os §§ 1354 a 

1363) onde este tema foi detalhadamente analisado e onde a AdC concluiu existir evidência 

de participação da Trofa, bem como da Trofa SGPS, na infração em causa nos presentes 

autos a partir de outubro de 2014, tendo-se mantido ininterruptamente até fevereiro de 

2019.  

 No que respeita à necessidade de considerar a alegada iniciativa e incentivo da ADSE e da 

Tutela no contexto do processo negocial com a APHP, a AdC remete para a secção 29.3.2 em 

que se discutiu a temática da iniciativa e incentivo por parte da ADSE e da Tutela e se concluiu 

que mesmo que a ADSE ou a Tutela tivessem de alguma forma incentivado ou sugerido que 

a coordenação das visadas, estas teriam (e tiveram) sempre oportunidade de, a todo o 

tempo, se opor manifestando-se expressamente contra a adoção de um comportamento 

subsumível ao disposto no artigo 9.º da LdC (cf. § 1725). 

 No que respeita às alegações do Grupo Lusíadas acerca da falta de individualização na 

apreciação do grau de participação das visadas, a AdC remete para a secção 27.3 (cf. análise 

realizada nos §§ 1354 a 1406) onde conduziu uma análise individualizada a este respeito, 

tendo concluído quanto à existência de evidências nos autos de uma participação 

permanente e contínua por parte de cada uma das visadas na infração em causa nos 

presentes autos. 

 Face ao exposto, a AdC mantém a conclusão de que todas as visadas participaram ativa e 

diretamente, na qualidade de autoras, num acordo ou prática concertada que consubstancia 

uma infração ao direito da concorrência. 

30.3.3.5 Vantagens de que beneficiaram as infratoras 

 No que respeita às vantagens de que beneficiaram as visadas no contexto da infração em 

causa nos presentes autos, importa referir, em primeiro lugar, que a AdC concluiu que o 

acordo ou prática concertada imputado às visadas tem um objeto restritivo da concorrência, 

pelo que não é necessário examinar os seus efeitos na concorrência (cf. secção 29.3.3). 

 De todo o modo, importa esclarecer que em resultado dos comportamentos das visadas 

houve uma alteração das condições concorrenciais do mercado, uma vez que os mesmos 
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permitiram às empresas de saúde visadas, através e com a participação da APHP, reduzir a 

incerteza (i) quanto às suas atuações no contexto das negociações das tabelas de preços 

com a ADSE e (ii) quanto ao posicionamento a adotar pelas mesmas no contexto do processo 

de regularização de faturação da ADSE. 

 Em particular, os comportamentos em causa terão permitido à empresas de saúde visadas, 

através e com a participação da APHP, aumentar significativamente o seu poder negocial 

face à ADSE e, consequentemente, aumentar o nível de preços das prestações de cuidados 

de saúde no âmbito das convenções com a ADSE, acima do que seria o seu valor na ausência 

de negociação coletiva, bem como obstaculizar a regularização da faturação de 2015 e 2016, 

que passava pela cobrança de 38 milhões de euros, recorrendo, para tal, ao alinhamento 

das suas posições de rotura com o subsistema. 

 No que se refere à cobrança do referido montante, refira-se que a AdC, procurando aferir 

através de fontes de informação públicas e junto das entidades visadas pelo presente 

processo o ponto de situação atual, verificou que até à data da presente Decisão não foi 

proferida qualquer decisão a este respeito por parte da ADSE, nem tampouco houve 

cobrança dos valores apurados para efeitos de regularizações referentes aos anos de 2015 

e 2016 (cf. fls. 1716).  

 Importa ainda sublinhar que a efetiva comunicação da suspensão da convenção do regime 

convencionado da ADSE por parte de algumas das empresas de saúde visadas terá privado, 

ainda que temporariamente, os beneficiários da ADSE de agendar atos médicos ao abrigo 

do referido regime convencionado restringindo assim o acesso à saúde aos referidos 

beneficiários (vide, por exemplo, §§ 1207 e  1248), pelo que os beneficiários da ADSE apenas 

poderiam ter acesso aos cuidados prestados pelas referidos prestadores através do regime 

livre (mais penalizador para os beneficiários e mais vantajoso para os prestadores). 

30.3.3.6 O comportamento das visadas na eliminação das práticas proibidas e na reparação 

dos prejuízos causados à concorrência 

 No que respeita ao comportamento das visadas na eliminação das práticas proibidas e na 

reparação dos prejuízos causados à concorrência, não resultando da prova constante dos 
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autos qualquer comportamento das visadas que eliminasse as práticas proibidas e/ou 

reparasse os prejuízos causados à concorrência, nem tendo as visadas apresentado 

qualquer elemento nesse sentido nas suas PNI, que seria o momento apropriado para o 

referido efeito, mantém-se o entendimento de que a prova constante nos presentes autos 

demonstra a existência de uma infração permanente, contínua e, no âmbito da qual, o 

estado ilícito por parte de todas as visadas inicialmente criado se prolongou no tempo, sem 

que qualquer das visadas se tivesse em algum momento dissociado da cooperação ilícita, 

opondo-se a que a mesma se verificasse ou fosse interrompida, ou adotado qualquer 

iniciativa ou medida de reparação dos prejuízos causados à concorrência (cf. secção 27.3).  

30.3.3.7 Situação económica das infratoras 

 A Autoridade sublinha que tem em consideração, para efeitos da determinação da medida 

concreta da coima para cada visada, a respetiva situação económica, refletida no volume de 

negócios realizado no exercício imediatamente anterior à data da presente Decisão, o qual, 

nos termos do n.º 2 do artigo 69.º da Lei da Concorrência, é considerado para efeitos de 

cálculo do limite máximo da coima a aplicar pela infração em causa no presente processo. 

 Refira-se também que a AdC não exclui que o contexto de pandemia COVID-19 possa ter 

determinado uma quebra de resultados, conforme alegado pelas referidas visadas. 

 Não obstante, e de acordo com as Linhas de orientação sobre a aplicação de coimas, a mera 

verificação de uma situação financeira desfavorável ou deficitária não é atendível para 

efeitos de determinação da medida concreta da coima. 

 Em concreto, apenas a demonstração objetiva de que a aplicação de uma coima fixada com 

base nas referidas Linhas de orientação sobre a aplicação de coimas, poria 

irremediavelmente em perigo a viabilidade económica da visada pelo processo e 

determinaria que os seus ativos ficassem privados de qualquer valor206, poderia ser atendida 

a título de atenuante.  

 

206 Cf. Linhas de Orientação sobre metodologias a utilizar na aplicação de coimas no âmbito do artigo 69.º, n.º 
8, da Lei n.º 19/2012, de 20 de dezembro de 2012 – pontos 41 e 42. 
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 Ora, nenhuma das visadas procedeu a essa demonstração. 

30.3.3.8 Antecedentes contraordenacionais jusconcorrenciais das infratoras 

 A este respeito, a AdC mantém a posição adotada em sede de NI, uma vez que não são 

conhecidas condenações prévias das visadas, que tenham transitado em julgado, no 

domínio da aplicação da Lei n.º 19/2012. 

30.3.3.9 Colaboração prestada à AdC 

 No que respeita à colaboração prestada pelas referidas visadas, entende-se que, até à 

presente data, as mesmas atuaram em conformidade com as normas processuais aplicáveis, 

cumprindo com o dever legal de colaboração que sobre as mesmas incide, respondendo, 

designadamente, no prazo fixado, e com completude, a todos os pedidos de elementos da 

Autoridade. 

30.4 Determinação da medida concreta da coima 

 Para efeitos do cálculo do montante de base das coimas aplicáveis, a Autoridade considera, 

para as empresas de saúde visadas, o volume de negócios no mercado afetado, à luz dos 

princípios definidos nos parágrafos 19 a 22 das Linhas de Orientação. 

 No que se refere à APHP, atenta a imputação cometida à visada207 (cf. §§ 1693 a 1712 da 

presente Decisão) e as Linhas de orientação sobre a aplicação de coimas208, a Autoridade 

considera, para este efeito, o volume de negócios total da APHP no último ano da infração 

(em 2019), indicado no § 348 supra, i.e., € 561.632, e não o volume de negócios agregado das 

suas associadas nos mercados afetados pela prática restritiva da concorrência.  

 Seguidamente, a Autoridade considera os critérios analisados na secção 30.3, mormente o 

referente à gravidade da infração, para determinar a percentagem do volume de negócios a 

 

207 Nos termos e para os efeitos do artigo 16.º, n.º 1 do RGCO. 
208 Cf. parágrafo 21 das Linhas de orientação da AdC, de 20.12.2012, sobre a metodologia a utilizar na 
aplicação de coimas no âmbito do artigo 69.º, n.º 8, da Lei 19/2012, de 8 de maio. 
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considerar para cada visada, nos termos dos parágrafos 24 e 25 das Linhas de orientação 

sobre a aplicação de coimas. 

 Considerando os factos constantes do presente processo, a Autoridade considera ser 

proporcional e suficientemente dissuasora a aplicação das seguintes percentagens do 

volume de negócios nos mercados afetados pela infração: 25% no caso do Grupo Trofa, 25% 

no caso do HPA, 25% no caso do Grupo Mello, 25% no caso do Grupo Lusíadas e 25% no 

caso da Luz. No caso da APHP, a Autoridade considera ser proporcional e suficientemente 

dissuasora a aplicação da seguinte percentagem do volume de negócios total do último ano 

da infração: 10%. 

 Por força do parágrafo 29 das referidas Linhas de orientação, a AdC aplica um multiplicador 

correspondente à duração da respetiva participação na infração, in casu, de 5 (no caso das 

visadas Grupo Trofa, Grupo Mello, Grupo Lusíadas e Luz), e de 4,5 (no caso do HPA). No que 

respeita à APHP, não se aplica qualquer ponderador, atendendo ao exposto no § 2023. 

 Determinado o montante base das coimas, a Autoridade terá novamente em consideração 

os critérios analisados na secção 30.3, numa apreciação de conjunto, ajustando o referido 

montante em função das circunstâncias que implicam o seu aumento ou a sua redução, nos 

termos dos parágrafos 32 e 33 das Linhas de orientação sobre a aplicação de coimas.  

 Atendendo à circunstância de a posição da ADSE e da Tutela poder ter influenciado a forma 

como as visadas se apresentaram nas negociações com a ADSE, através de um grupo 

concertado (cf. secção 29.3.2), a Autoridade decide aplicar uma atenuante de 10% a cada 

uma das visadas. 

 Não obstante a AdC poder aumentar o montante das coimas calculado com base no volume 

de negócios relacionado com a infração até 100%, a fim de assegurar o carácter 

suficientemente dissuasor e proporcionado da coima a aplicar ao abrigo do parágrafo 35 

das Linhas de orientação sobre a aplicação de coimas, a Autoridade não considera, no 

presente processo, ser necessário proceder ao referido aumento. 

 O exercício precedente, no caso da visada Lusíadas, levaria a que a coima aplicável a esta 

visada ultrapassasse o limite máximo de 10% do volume de negócios realizado no exercício 
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imediatamente anterior à decisão final condenatória, previsto na Lei n.º 19/2012, totalizando 

€ 51.814.196,53 (cinquenta e um milhões, oitocentos e catorze mil, cento e noventa e seis 

euros e cinquenta e três cêntimos), pelo que se impõe a sua redução ao referido limite, nos 

termos previstos nas Linhas de Orientação. 

 Adicionalmente, o mesmo exercício, no caso da visada Luz, levaria igualmente a que a coima 

aplicável a esta visada ultrapassasse o limite máximo de 10% do volume de negócios 

realizado no exercício imediatamente anterior à decisão final condenatória, previsto na Lei 

n.º 19/2012, totalizando € 117.867.107,19 (cento e dezassete milhões, oitocentos e sessenta 

e sete mil, cento e sete euros e dezanove cêntimos), pelo que se impõe, nos mesmos termos, 

a sua redução ao referido limite. 

30.5 Sanções acessórias aplicáveis 

30.5.1 Posição da AdC em sede NI 

 Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, “[c]aso a gravidade da 

infração e a culpa do infrator o justifiquem, a Autoridade da Concorrência pode determinar a 

aplicação, em simultâneo com a coima, (…) [da] Publicação no Diário da República e num dos 

maiores jornais de circulação nacional, regional ou local, consoante o mercado geográfico 

relevante, a expensas do infrator, de extrato da decisão de condenação, ou, pelo menos, da parte 

decisória da decisão de condenação proferida no âmbito de um processo instaurado ao abrigo 

da presente lei, após o trânsito em julgado”. 

 A gravidade da infração cometida pelas visadas, bem como as exigências de prevenção geral 

e especial poderão justificar a aplicação desta sanção acessória referida supra e de outras 

medidas de conduta, nos termos do n.º 4 do artigo 29.º da Lei n.º 19/2012. 

30.5.2 Pronúncia das visadas 

 No que respeita à determinação de sanções acessórias, o Grupo Lusíadas entende que a 

AdC faz uma referência genérica à possibilidade de poder determinar tais sanções, 

limitando-se a reproduzir o conteúdo do artigo 71.º, n.º 1 da Lei da Concorrência e não 
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indicando os factos e as razões concretas pelas quais considera que tais sanções deverão 

ser aplicadas (cf. fls. 4575 a 4575 verso). 

 A este propósito, o Grupo Lusíadas reitera as suas considerações relativamente à ausência 

de factos suficientes para concluir pela gravidade do ilícito e culpabilidade das visadas (cf. 

fls. 4575) e acrescenta que a AdC não abordou na NI a adequação e a proporcionalidade da 

sanção a aplicar (cf. fls. 4575 verso). 

 O Grupo Lusíadas conclui que a AdC violou o direito de audiência e o direito de defesa e que 

tal violação redunda numa nulidade insanável (cf. fls. 4575 verso). 

 A Luz entende que não se verificam elementos de facto ou de direito que justifiquem a 

aplicação de qualquer sanção acessória prevista na Lei da Concorrência, nem de outras 

medidas potencialmente aplicáveis (cf. fls. 5231). 

 À semelhança do Grupo Lusíadas, a Luz alega que a AdC se limitou a enunciar o conteúdo 

do artigo 71.º, n.º 1 da Lei da Concorrência, não indicando na NI os factos e as razões 

concretas pelas quais considera que tal sanção deverá ser aplicada às visadas, considerando 

que tal constitui uma violação dos direitos de defesa e de pronúncia (cf. fls. 5231). 

 Assim, a Luz entende que a AdC deveria identificar tais medidas, bem como especificar os 

fundamentos que podem determinar a aplicação de sanções acessórias, devendo também 

demonstrar a adequação e proporcionalidade das mesmas (cf. fls. 5231 verso). 

 Segundo a Luz, não se encontram preenchidos os requisitos mínimos para a aplicação de 

qualquer sanção acessória ou de outras medidas de conduta (cf. fls. 5231 verso). 

30.5.3 Apreciação da AdC e conclusão 

 Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, “[c]aso a gravidade da 

infração e a culpa do infrator o justifiquem, a Autoridade da Concorrência pode determinar a 

aplicação, em simultâneo com a coima, (…) [da] Publicação no Diário da República e num dos 

maiores jornais de circulação nacional, regional ou local, consoante o mercado geográfico 

relevante, a expensas do infrator, de extrato da decisão de condenação, ou, pelo menos, da parte 
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decisória da decisão de condenação proferida no âmbito de um processo instaurado ao abrigo 

da presente lei, após o trânsito em julgado”. 

 Atendendo à matéria de facto provada e à qualificação jurídica operada na presente Decisão, 

à gravidade da infração cometida pelas visadas, a culpa observada na conduta de cada 

visada, contribuindo decisivamente, desse modo, para a implementação e para o sucesso 

da prática (cf. secção 29.4), avaliadas à luz das exigências de prevenção geral e especial a 

ponderar para este efeito, considera-se justificada e necessária a aplicação da sanção 

acessória referida no parágrafo anterior. 

 No que respeita à gravidade da infração, conforme referido na secção 30.3.3.1 supra, as 

visadas concluíram um acordo ou prática concertada, o qual constitui uma prática restritiva 

da concorrência muito grave, pondo em causa o bom funcionamento do mercado, 

prejudicando os consumidores e originando efeitos nocivos sobre a eficiência económica. 

 Quanto à culpa das visadas, na sequência do referido na secção 29.4.3.2 supra, resulta dos 

elementos de prova constantes aos autos que as mesmas agiram, para efeitos da conclusão 

do acordo ou prática concertada ilícito objeto do presente processo, de forma livre, 

consciente e voluntária na prática da infração, com dolo e de forma ilícita, uma vez que, 

sabendo, ou devendo saber, da ilicitude do seu comportamento, ainda assim praticaram a 

contraordenação prevista no n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência. 

 CONCLUSÃO 

 As visadas APHP, Trofa SGPS, Trofa, HPA, JM Capital, CUF, Lusíadas SGPS, Lusíadas e Luz ao 

realizar e implementar um acordo ou prática concertada – visando a fixação do nível dos 

preços e outras condições comerciais, no âmbito das negociações com a ADSE, bem como a 

coordenação da suspensão e/ou ameaça de denúncia das convenções, por parte das já 

referidas visadas, para obstaculizar a regularização da faturação relativa a 2015 e 2016 – 

tendo como objeto impedir, falsear ou restringir, de forma sensível, a concorrência, 

cometeram, cada uma, uma infração ao disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 9.º da 

Lei n.º 19/2012. 
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 O referido acordo ou prática concertada preenche todos os elementos do tipo legal de 

contraordenação. As visadas agiram dolosamente, ou seja, de forma direta, livre, consciente 

e voluntária, tendo a intenção específica e consciente de restringir, de forma sensível, a 

concorrência entre as empresas participantes. 

 Sendo considerada uma infração muito grave ao artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, é punível nos 

termos que resultam da conjugação das disposições constantes do n.º 1 do artigo 68.º e do 

n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, com coima que não poderá exceder 10% do volume 

de negócios das visadas no exercício imediatamente anterior à decisão final condenatória 

proferida pela Autoridade. 

 Acessoriamente, a Autoridade pode também promover a publicação, a expensas das 

visadas, da decisão proferida no âmbito dos presentes autos, no Diário da República e num 

jornal nacional de expansão nacional, nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 71.º da Lei n.º 19/2012. 

 Sem prejuízo da nulidade dos acordos e práticas concertadas por efeito do disposto no n.º 

2 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, tendo em conta as caraterísticas da infração cometida, as 

visadas devem abster-se do tipo de comportamentos objeto da presente Decisão, nos 

termos do n.º 4 do artigo 29.º da Lei n.º 19/2012. 
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 DECISÃO  

Tudo visto e ponderado, o conselho de administração da Autoridade da Concorrência decide:  

Primeiro 

Declarar que as visadas Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, G.T.S – Grupo Trofa 

Saúde, SGPS, S.A., Hospital Privado da Trofa, S.A., Hospital Particular do Algarve, S.A., José de 

Mello Capital, S.A., CUF, S.A., Lusíadas, SGPS, S.A., Lusíadas, S.A. e Luz Saúde, S.A., ao 

participarem em acordo ou prática concertada – visando a fixação do nível dos preços e outras 

condições comerciais, no âmbito das negociações com a ADSE, bem como a coordenação da 

suspensão e/ou ameaça de denúncia das convenções, por parte das já referidas empresas visadas, 

para obstaculizar a regularização da faturação relativa a 2015 e 2016 – tendo como objeto impedir, 

falsear ou restringir, de forma sensível, a concorrência, cometeram, cada uma, uma infração ao 

disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012. 

Segundo 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, aplicar à Associação Portuguesa de 

Hospitalização Privada uma coima de € 50.000 (cinquenta mil euros). 

Terceiro 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, aplicar ao Hospital Privado da Trofa, 

S.A. uma coima de € 6.696.000 (seis milhões e seiscentos e noventa e seis mil euros). 

Quarto 

Declarar o G.T.S – Grupo Trofa Saúde, SGPS, S.A. como responsável solidária pelo pagamento da 

coima aplicável ao Hospital Privado da Trofa, S.A., nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 19/2012. 

Quinto 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, aplicar ao Hospital Particular do 

Algarve, S.A. uma coima de € 8.818.000 (oito milhões e oitocentos e dezoito mil euros). 
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Sexto 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, aplicar à CUF, S.A. uma coima de € 

74.980.000 (setenta e quatro milhões e novecentos e oitenta mil euros). 

Sétimo 

Declarar a José de Mello Capital, S.A. como responsável solidária pelo pagamento da coima 

aplicável à CUF, S.A., nos termos  do artigo 3.º da Lei n.º 19/2012. 

Oitavo 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, aplicar à Lusíadas, S.A. uma coima de € 

34.242.000 (trinta e quatro milhões e duzentos e quarenta e dois mil euros). 

Nono 

Declarar a Lusíadas, SGPS, S.A. como responsável solidária pelo pagamento da coima aplicável à 

Lusíadas, S.A., nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 19/2012. 

Décimo 

Nos termos do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, é aplicada à Luz Saúde, S.A. uma coima 

de € 66.209.000 (sessenta e seis milhões e duzentos e nove mil euros). 

Décimo Primeiro 

A título de sanção acessória, por a gravidade das práticas o justificar, e ao abrigo do artigo 71.º da 

Lei n.º 19/2012, ordena-se, ainda, às visadas indicadas no Artigo Primeiro que façam publicar, no 

prazo de 20 dias a contar do trânsito em julgado da presente decisão, um extrato da mesma, a 

delimitar pela Autoridade, nos termos e conforme cópia que lhes será comunicada, na II Série do 

Diário da República e em jornal nacional de expansão nacional. 
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Décimo Segundo 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 92.º e na alínea b) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 94.º do 

RGCO, é fixado em € 3.000 (três mil euros), o montante das custas a suportar por cada uma das 

visadas no presente processo. 

Décimo Terceiro 

Advertir as visadas Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, G.T.S – Grupo Trofa Saúde, 

SGPS, S.A., Hospital Privado da Trofa, S.A., Hospital Particular do Algarve, S.A., José de Mello Capital, 

S.A., CUF, S.A., Lusíadas, SGPS, S.A., Lusíadas, S.A. e Luz Saúde, S.A., nos termos do disposto no 

artigo 58.º do RGCO, de que:  

a) a presente Decisão é recorrível judicialmente no prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos 

do disposto nos artigos 87.º da Lei n.º 19/2012 e 59.º do RGCO; 

b) em caso de impugnação judicial, o Tribunal pode decidir mediante audiência de julgamento 

ou, caso os visados pelo processo, o Ministério Público ou a Autoridade não se oponham, 

mediante simples despacho; 

c) nos termos do n.º 1 do artigo 88.º da Lei n.º 19/2012, o Tribunal conhece com plena jurisdição 

dos recursos interpostos nos termos da alínea a) supra, podendo, nessa medida, reduzir ou 

aumentar as coimas; 

d) a coima aplicada a cada um dos visados pelo processo deverá ser paga, nos termos do n.º 5 

do artigo 84.º da Lei n.º 19/2012 no prazo de 10 (dez) dias úteis subsequentes ao termo do 

prazo para a interposição de recurso judicial; ou no prazo de 10 (dez) dias úteis 

subsequentes à decisão de indeferimento da atribuição do efeito suspensivo e de prestação 

de caução por parte do Tribunal competente; 

e) em caso de impossibilidade de pagamento tempestivo, deverá o facto ser comunicado por 

escrito à Autoridade. 

 

Lisboa, 30 de junho de 2022 
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O conselho de administração da AdC, 

 

X
Margarida Matos Rosa

Presidente

 

X
Maria João Melícias

Vogal
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ANEXO 1 

Associados da APHP 

Associados de Pleno Direito 
Entidade 

1 SANFIL – Casa de Saúde Santa Filomena, S.A. 
2 Hospital Monsanto (Casa de Saúde Senhor da Serra, Lda.) 
3 CLISA – Clínica de Santo António, S.A. 
4 Clínica da Luz 
5 Hospital Saint Louis 
6 Hospital da Ordem Terceira de São Francisco da Cidade 
7 Hospital da Luz Clínica de Oiã (Cliria) 
8 Clinigrande – Clínica da Marinha Grande, Lda. 
9 Hospital CUF Infante Santo, S.A. 

10 Clínica Médica Cirúrgica de Santa Tecla, Lda. 
11 Hospital da Luz Arrábida 
12 Hospital Particular do Algarve, S.A. 
13 Hospital da Luz Aveiro (Cilíria) 
14 Hospital Privado da Trofa, S.A. 
15 HPA – Hospital Particular de Almada, Lda. 
16 Centro Hospitalar de São Francisco, S.A. 
17 Hospital CUF Descobertas, S.A. 
18 Hospital da Luz Póvoa de Varzim (Clipóvoa) 
19 Casa de Saúde de Guimarães, S.A. 
20 Hospital da Misericórdia de Évora 
21 Hospital Particular de Viana de Castelo, Lda. 
22 Hospital da Luz Lisboa 
23 CGC Centro de Genética Clínica e Patologia, S.A. 
24 Hospital da Luz Setúbal (Hospital de Santiago) 
25 Instituto CUF Diagnóstico e Tratamento, S.A. 
26 Hospital do Mar Cuidados Especializados Lisboa 
27 Hospital CUF Porto, S.A. 
28 Hospital da Luz Coimbra  
29 Hospital CUF Coimbra 
30 Hospital de Santa Maria Porto – IPSS 
31 Lusíadas Faro 
32 Lusíadas Porto 
33 Lusíadas Lisboa 
34 Hospital da Terra Quente, S.A. 
35 Luz Saúde – Serviços, ACE 
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Associados de Pleno Direito 
Entidade 

36 Hospital CUF Cascais, S.A. 
37 Hospital CUF Santarém, S.A. 
38 Hospital CUF Torres Vedras, S.A. 
39 Hospital CUF Viseu, S.A. 
40 Hospital Lusíadas Albufeira 
41 Clínica Lusíadas Gaia 
42 Clínica Lusíadas Parque das Nações 
43 Clínica Lusíadas Almada 
44 Clínica Lusíadas Fórum Algarve 
45 Montepio Rainha D. Leonor – Associação Mutualista 
46 Hospital Particular de Paredes 
47 Hospital São Gonçalo Lagos 
48 Hospital da Luz Oeiras 
49 Hospital da Luz Guimarães 
50 ALM – Serviços de Oftalmologia Médica e Cirúrgica, S.A. 
51 HL – Hospital de Loulé, S.A. 
52 Clínica Europa – Serviços Médicos, S.A. 
53 Clínica de Santa Luzia, S.A. 
54 JMS – Prestação de Serviços de Saúde S.A. 
55 Sociedade Clínica Hospitalar, S.A. 
56 Clínica Arrifana de Sousa, S.A. 
57 Hospital Nossa Senhora da Arrábida, S.A. 
58 CTD – Centro de Tratamento de Doentes, Lda. 
59 Casa de Saúde de São Mateus, S.A. 

Associados Observadores 
Entidade 

60 HIA - Hospital Internacional dos Açores 
61 Dr. Óscar Manuel Oliveira Gaspar 
62 SAMS (Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas) 

Fonte: Cf. fls. 1706 verso a 1710. 
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ANEXO 2 

Remete-se para documento denominado “Tabela com as cadeias de conversação das mensagens de 
correio eletrónico”.  
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ANEXO 3 

Documentos relevantes para imputação à APHP 

APHP-0008 
APHP-0014 
APHP-0016 
APHP-0020 
APHP-0031 
APHP-0051 
APHP-0052 
APHP-0054 
APHP-0064 
APHP-0069 
APHP-0073 
APHP-0074 
APHP-0075 
APHP-0077 
APHP-0093 
APHP-0102 
APHP-0103 
APHP-0104 
APHP-0108 
APHP-0122 
APHP-0136 
APHP-0170 
APHP-0263 
APHP-0297 
APHP-0312 
APHP-0330 
APHP-0368 
APHP-0373 
APHP-0380 
APHP-0386 
APHP-0395 
APHP-0401 
APHP-0402 
APHP-0411 
APHP-0433 
APHP-0443 
APHP-0448 
APHP-0449 

APHP-0450 
APHP-0452 
APHP-0453 
APHP-0454 
APHP-0471 
APHP-0473 
APHP-0474 
APHP-0475 
APHP-0482 
APHP-0491 
APHP-0492 
APHP-0493 
APHP-0494 
APHP-0499 
APHP-0500 
APHP-0501 
APHP-0514 
APHP-0586 
APHP-0589 
APHP-0596 
APHP-0629 
APHP-0636 
APHP-0648 
APHP-0663 
APHP-0669 
APHP-0672 
APHP-0674 
APHP-0675 
APHP-0678 
APHP-0696 
APHP-0706 
APHP-0719 
APHP-0723 
APHP-0732 
APHP-0749 
APHP-0775 
APHP-0780 
APHP-0782 

APHP-0789 
APHP-0793 
APHP-0794 
APHP-0796 
APHP-0803 
APHP-0806 
APHP-0808 
APHP-0817 
APHP-0821 
APHP-0824 
APHP-0828 
APHP-0829 
APHP-0830 
APHP-0831 
APHP-0833 
APHP-0845 
APHP-0873 
APHP-0880 
APHP-0889 
APHP-0896 
APHP-0904 
APHP-0906 
APHP-0920 
APHP-0929 
APHP-0934 
APHP-0935 
APHP-0938 
APHP-0949 
APHP-0950 
APHP-0955 
APHP-0962 
APHP-0983 
APHP-0992 
APHP-0996 
APHP-1003 
APHP-1031 
APHP-1033 
APHP-1038 

APHP-1039 
APHP-1040 
APHP-1050 
APHP-1053 
APHP-1059 
APHP-1060 
APHP-1067 
APHP-1079 
APHP-1082 
APHP-1089 
APHP-1090 
APHP-1094 
APHP-1104 
APHP-1110 
APHP-1117 
APHP-1118 
APHP-1120 
APHP-1126 
APHP-1129 
APHP-1130 
APHP-1139 
APHP-1144 
APHP-1146 
APHP-1180 
APHP-1183 
APHP-1187 
APHP-1196 
APHP-1226 
APHP-1227 
APHP-1234 
APHP-1243 
APHP-1253 
APHP-1304 
APHP-1344 
APHP-1345 
APHP-1369 
APHP-1372 
APHP-1409 
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APHP-1444 
APHP-1453 
APHP-1469 
APHP-1487 
APHP-1488 
APHP-1489 
APHP-1492 
APHP-1498 
APHP-1502 
APHP-1527 
APHP-1538 
APHP-1539 
APHP-1542 
APHP-1555 
APHP-1556 
APHP-1557 
APHP-1559 
APHP-1572 
APHP-1578 
APHP-1604 
APHP-1635 
APHP-1636 
APHP-1638 
APHP-1641 
APHP-1650 
APHP-1671 
APHP-1679 
APHP-1686 
APHP-1708 
APHP-1718 
APHP-1743 
APHP-1749 
APHP-1752 
APHP-1753 
APHP-1796 
APHP-1798 
GTS-0003 
GTS-0004 
GTS-0031 
GTS-0068 
GTS-0074 
GTS-0076 
GTS-0077 
GTS-0091 
GTS-0106 

GTS-0112 
GTS-0114 
GTS-0162 
GTS-0166 
GTS-0169 
GTS-0173 
GTS-0174 
GTS-0181 
GTS-0182 
HPA-0010 
HPA-0028 
HPA-0029 
HPA-0030 
HPA-0031 
HPA-0032 
HPA-0035 
HPA-0037 
HPA-0038 
HPA-0055 
HPA-0062 
HPA-0063 
HPA-0065 
HPA-0067 
HPA-0068 
HPA-0090 
HPA-0091 
HPA-0093 
HPA-0094 
HPA-0096 
HPA-0143 
HPA-0146 
HPA-0158 
HPA-0162 
HPA-0164 
HPA-0195 
HPA-0229 
HPA-0230 
HPA-0253 
HPA-0257 
HPA-0258 
HPA-0259 
HPA-0271 
HPA-0301 
HPA-0304 
HPA-0305 

HPA-0309 
HPA-0313 
HPA-0315 
HPA-0317 
HPA-0318 
HPA-0319 
HPA-0322 
HPA-0323 
HPA-0329 
HPA-0332 
HPA-0333 
HPA-0334 
HPA-0335 
HPA-0336 
HPA-0340 
HPA-0341 
HPA-0345 
HPA-0348 
HPA-0376 
HPA-0392 
HPA-0401 
JMS-0167 
JMS-0258 
JMS-0376 
JMS-0408 
JMS-0417 
JMS-0419 
JMS-0449 
JMS-0463 
JMS-0473 
JMS-0504 
JMS-0507 
JMS-0540 
JMS-0573 
JMS-0585 
JMS-0591 
JMS-0593 
JMS-0594 
JMS-0606 
JMS-0610 
JMS-0611 
JMS-0615 
JMS-0623 
JMS-0683 
JMS-0708 

JMS-0717 
JMS-0742 
JMS-0758 
JMS-0763 
JMS-0838 
JMS-0877 
JMS-0880 
JMS-0886 
JMS-0901 
JMS-0912 
JMS-0922 
JMS-0924 
JMS-0933 
JMS-0966 
JMS-0988 
JMS-1035 
JMS-1059 
JMS-1062 
JMS-1065 
JMS-1091 
JMS-1146 
JMS-1152 
JMS-1169 
JMS-1240 
JMS-1245 
JMS-1286 
JMS-1289 
JMS-1303 
JMS-1323 
JMS-1324 
JMS-1384 
JMS-1421 
JMS-1422 
JMS-1445 
JMS-1536 
JMS-1543 
JMS-1583 
JMS-1602 
JMS-1604 
JMS-1621 
JMS-1622 
JMS-1638 
JMS-1672 
JMS-1675 
JMS-1696 
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JMS-1699 
JMS-1714 
JMS-1741 
JMS-1742 
JMS-1764 
JMS-1781 
JMS-1822 
JMS-1835 
JMS-1838 
JMS-1839 
JMS-1849 
JMS-1861 
JMS-1868 
JMS-1890 
JMS-1893 
JMS-1897 
JMS-1901 
JMS-1911 
JMS-1918 
JMS-1921 
JMS-1942 
JMS-1949 
JMS-1970 
JMS-1980 
JMS-1998 
JMS-2012 
JMS-2028 
JMS-2039 
JMS-2041 
JMS-2045 
JMS-2050 
JMS-2054 
JMS-2057 
JMS-2061 
JMS-2068 
JMS-2069 
JMS-2074 
JMS-2076 
JMS-2077 
JMS-2091 
JMS-2112 
JMS-2128 
JMS-2129 
JMS-2131 
JMS-2142 

JMS-2148 
JMS-2184 
JMS-2187 
JMS-2201 
JMS-2202 
JMS-2204 
JMS-2224 
JMS-2225 
JMS-2236 
JMS-2248 
JMS-2249 
JMS-2252 
JMS-2254 
JMS-2255 
JMS-2261 
JMS-2290 
JMS-2291 
JMS-2293 
JMS-2299 
JMS-2308 
JMS-2310 
JMS-2313 
JMS-2325 
JMS-2337 
JMS-2373 
JMS-2380 
JMS-2412 
JMS-2417 
JMS-2432 
JMS-2436 
JMS-2444 
JMS-2470 
JMS-2482 
JMS-2508 
JMS-2511 
JMS-2745 
JMS-2746 
JMS-2760 
JMS-2772 
JMS-2846 
JMS-2883 
JMS-2899 
JMS-2902 

LusiadasSA-0082 
LusiadasSA-0138 

LusiadasSA-0159 
LusiadasSA-0164 
LusiadasSA-0173 
LusiadasSA-0201 
LusiadasSA-0246 
LusiadasSA-0345 
LusiadasSA-0514 
LusiadasSA-0711 
LusiadasSA-0754 
LusiadasSA-0955 
LusiadasSA-1009 
LusiadasSA-1010 
LusiadasSA-1021 
LusiadasSA-1028 
LusiadasSA-1050 
LusiadasSA-1069 
LusiadasSA-1077 
LusiadasSA-1092 
LusiadasSA-1106 
LusiadasSA-1110 
LusiadasSA-1111 
LusiadasSA-1117 
LusiadasSA-1118 
LusiadasSA-1125 
LusiadasSA-1133 
LusiadasSA-1135 
LusiadasSA-1144 
LusiadasSA-1146 
LusiadasSA-1150 
LusiadasSA-1160 
LusiadasSA-1172 
LusiadasSA-1181 
LusiadasSA-1186 
LusiadasSA-1187 
LusiadasSA-1256 
LusiadasSA-1289 
LusiadasSA-1291 
LusiadasSA-1333 
LusiadasSA-1338 
LusiadasSA-1340 
LusiadasSA-1352 
LusiadasSA-1359 
LusiadasSA-1377 
LusiadasSA-1379 
LusiadasSA-1384 

LusiadasSA-1390 
LusiadasSA-1391 
LusiadasSA-1416 
LusiadasSA-1419 
LusiadasSA-1420 
LusiadasSA-1428 
LusiadasSA-1483 
LusiadasSA-1499 
LusiadasSA-1522 
LusiadasSA-1532 
LusiadasSA-1535 
LusiadasSA-1552 
LusiadasSA-1554 
LusiadasSA-1556 
LusiadasSA-1595 
LusiadasSA-1604 
LusiadasSA-1612 
LusiadasSA-1626 
LusiadasSA-1628 
LusiadasSA-1641 
LusiadasSA-1658 
LusiadasSA-1660 
LusiadasSA-1680 
LusiadasSA-1681 
LusiadasSA-1899 
LusiadasSA-1921 
LusiadasSA-1945 
LusiadasSA-1952 
LusiadasSA-1987 
LusiadasSA-2033 
LusiadasSA-2073 
LusiadasSA-2129 
LusiadasSA-2134 
LusiadasSA-2165 
LusiadasSA-2186 
LusiadasSA-2201 
LusiadasSA-2210 
LusiadasSA-2211 
LusiadasSA-2216 
LusiadasSA-2230 
LusiadasSA-2239 
LusiadasSA-2244 
LusiadasSA-2251 
LusiadasSA-2252 
LusiadasSA-2255 
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LusiadasSA-2260 
LusiadasSA-2261 
LusiadasSA-2280 
LusiadasSA-2288 
LusiadasSA-2317 
LusiadasSA-2320 
LusiadasSA-2325 
LusiadasSA-2326 
LusiadasSA-2329 

LusiadasSGPS-0016 
LusiadasSGPS-0069 
LusiadasSGPS-0076 
LusiadasSGPS-0077 
LusiadasSGPS-0088 
LusiadasSGPS-0091 
LusiadasSGPS-0092 
LusiadasSGPS-0098 
LusiadasSGPS-0099 
LusiadasSGPS-0127 
LusiadasSGPS-0136 
LusiadasSGPS-0142 
LusiadasSGPS-0147 
LusiadasSGPS-0148 
LusiadasSGPS-0158 
LusiadasSGPS-0268 
LusiadasSGPS-0270 
LusiadasSGPS-0312 
LusiadasSGPS-0326 
LusiadasSGPS-0384 
LusiadasSGPS-0443 
LusiadasSGPS-0481 

LuzSaude-0002 
LuzSaude-0008 
LuzSaude-0010 
LuzSaude-0012 
LuzSaude-0104 
LuzSaude-0109 
LuzSaude-0241 
LuzSaude-0242 
LuzSaude-0244 
LuzSaude-0247 
LuzSaude-0249 
LuzSaude-0253 
LuzSaude-0258 
LuzSaude-0261 

LuzSaude-0265 
LuzSaude-0266 
LuzSaude-0272 
LuzSaude-0275 
LuzSaude-0276 
LuzSaude-0281 
LuzSaude-0283 
LuzSaude-0290 
LuzSaude-0294 
LuzSaude-0307 
LuzSaude-0309 
LuzSaude-0311 
LuzSaude-0315 
LuzSaude-0318 
LuzSaude-0332 
LuzSaude-0333 
LuzSaude-0339 
LuzSaude-0341 
LuzSaude-0356 
LuzSaude-0375 
LuzSaude-0376 
LuzSaude-0395 
LuzSaude-0396 
LuzSaude-0397 
LuzSaude-0421 
LuzSaude-0427 
LuzSaude-0429 
LuzSaude-0433 
LuzSaude-0462 
LuzSaude-0481 
LuzSaude-0483 
LuzSaude-0494 
LuzSaude-0508 
LuzSaude-0519 
LuzSaude-0520 
LuzSaude-0566 
LuzSaude-0569 
LuzSaude-0580 
LuzSaude-0587 
LuzSaude-0595 
LuzSaude-0603 
LuzSaude-0606 
LuzSaude-0610 
LuzSaude-0613 
LuzSaude-0621 

LuzSaude-0622 
LuzSaude-0629 
LuzSaude-0643 
LuzSaude-0644 
LuzSaude-0650 
LuzSaude-0651 
LuzSaude-0659 
LuzSaude-0661 
LuzSaude-0662 
LuzSaude-0665 
LuzSaude-0669 
LuzSaude-0670 
LuzSaude-0678 
LuzSaude-0679 
LuzSaude-0682 
LuzSaude-0684 
LuzSaude-0686 
LuzSaude-0687 
LuzSaude-0710 
LuzSaude-0727 
LuzSaude-0730 
LuzSaude-0748 
LuzSaude-0758 
LuzSaude-0760 
LuzSaude-0770 
LuzSaude-0771 
LuzSaude-0776 
LuzSaude-0778 
LuzSaude-0779 
LuzSaude-0781 
LuzSaude-0783 
LuzSaude-0785 
LuzSaude-0789 
LuzSaude-0790 
LuzSaude-0793 
LuzSaude-0794 
LuzSaude-0806 
LuzSaude-0809 
LuzSaude-0810 
LuzSaude-0813 
LuzSaude-0814 
LuzSaude-0816 
LuzSaude-0817 
LuzSaude-0818 
LuzSaude-0819 

LuzSaude-0821 
LuzSaude-0822 
LuzSaude-0862 
LuzSaude-0867 
LuzSaude-0872 
LuzSaude-0874 
LuzSaude-0875 
LuzSaude-0878 
LuzSaude-0887 
LuzSaude-0904 
LuzSaude-0907 
LuzSaude-0908 
LuzSaude-0912 
LuzSaude-0915 
LuzSaude-0917 
LuzSaude-0926 
LuzSaude-0949 
LuzSaude-0954 
LuzSaude-0971 
LuzSaude-0977 
LuzSaude-0997 
LuzSaude-0998 
LuzSaude-1000 
LuzSaude-1016 
LuzSaude-1051 
LuzSaude-1052 
LuzSaude-1062 
LuzSaude-1074 
LuzSaude-1085 
LuzSaude-1098 
LuzSaude-1106 
LuzSaude-1113 
LuzSaude-1119 
LuzSaude-1122 
LuzSaude-1145 
LuzSaude-1148 
LuzSaude-1152 
LuzSaude-1175 
LuzSaude-1176 
LuzSaude-1178 
LuzSaude-1199 
LuzSaude-1218 
LuzSaude-1225 
LuzSaude-1244 
LuzSaude-1248 
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LuzSaude-1350 
LuzSaude-1363 
LuzSaude-1401 
LuzSaude-1430 
LuzSaude-1431 
LuzSaude-1434 
LuzSaude-1453 
LuzSaude-1454 
LuzSaude-1470 
LuzSaude-1473 
LuzSaude-1477 
LuzSaude-1479 
LuzSaude-1481 
LuzSaude-1482 
LuzSaude-1503 
LuzSaude-1523 
LuzSaude-1525 
LuzSaude-1535 
LuzSaude-1563 
LuzSaude-1633 
LuzSaude-1634 
LuzSaude-1664 
LuzSaude-1717 
LuzSaude-1739 
LuzSaude-1765 
LuzSaude-1802 
LuzSaude-1806 
LuzSaude-1872 
LuzSaude-1907 
LuzSaude-1910 
LuzSaude-1911 
LuzSaude-1957 
LuzSaude-1971 
LuzSaude-1990 
LuzSaude-2002 
LuzSaude-2020 
LuzSaude-2021 
LuzSaude-2028 
LuzSaude-2038 
LuzSaude-2043 
LuzSaude-2074 
LuzSaude-2082 
LuzSaude-2086 
LuzSaude-2093 
LuzSaude-2104 

LuzSaude-2126 
LuzSaude-2163 
LuzSaude-2196 
LuzSaude-2228 
LuzSaude-2230 
LuzSaude-2249 
LuzSaude-2252 
LuzSaude-2254 
LuzSaude-2273 
LuzSaude-2275 
LuzSaude-2282 
LuzSaude-2284 
LuzSaude-2286 
LuzSaude-2290 
LuzSaude-2294 
LuzSaude-2311 
LuzSaude-2316 
LuzSaude-2317 
LuzSaude-2329 
LuzSaude-2335 
LuzSaude-2344 
LuzSaude-2350 
LuzSaude-2366 
LuzSaude-2399 
LuzSaude-2407 
LuzSaude-2414 
LuzSaude-2428 
LuzSaude-2433 
LuzSaude-2437 
LuzSaude-2439 
LuzSaude-2448 
LuzSaude-2497 
LuzSaude-2515 
LuzSaude-2533 
LuzSaude-2555 
LuzSaude-2575 
LuzSaude-2587 
LuzSaude-2607 
LuzSaude-2647 
LuzSaude-2658 
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ANEXO 4 

Documentos relevantes para imputação à Trofa SGPS 

APHP-0008 
APHP-0014 
APHP-0016 
APHP-0031 
APHP-0051 
APHP-0052 
APHP-0054 
APHP-0064 
APHP-0069 
APHP-0073 
APHP-0074 
APHP-0075 
APHP-0077 
APHP-0093 
APHP-0102 
APHP-0103 
APHP-0104 
APHP-0108 
APHP-0122 
APHP-0136 
APHP-0170 
APHP-0263 
APHP-0297 
APHP-0312 
APHP-0330 
APHP-0368 
APHP-0373 
APHP-0380 
APHP-0475 
APHP-0648 
APHP-0663 
APHP-0675 
APHP-0678 
APHP-0719 
APHP-0732 
APHP-0749 
APHP-0775 
APHP-0782 
APHP-0789 
APHP-0793 
APHP-0808 
APHP-0824 

APHP-0829 
APHP-0831 
APHP-0833 
APHP-0873 
APHP-0906 
APHP-0934 
APHP-1038 
APHP-1040 
APHP-1053 
APHP-1060 
APHP-1067 
APHP-1079 
APHP-1089 
APHP-1090 
APHP-1094 
APHP-1104 
APHP-1110 
APHP-1126 
APHP-1130 
APHP-1139 
APHP-1146 
APHP-1180 
APHP-1183 
APHP-1187 
APHP-1196 
APHP-1226 
APHP-1227 
APHP-1234 
APHP-1253 
APHP-1304 
APHP-1345 
APHP-1369 
APHP-1372 
APHP-1409 
APHP-1453 
APHP-1469 
APHP-1487 
APHP-1488 
APHP-1489 
APHP-1492 
APHP-1498 
APHP-1502 

APHP-1527 
APHP-1538 
APHP-1542 
APHP-1556 
APHP-1559 
APHP-1572 
APHP-1604 
APHP-1635 
APHP-1638 
APHP-1641 
APHP-1650 
APHP-1671 
APHP-1679 
APHP-1708 
APHP-1718 
APHP-1752 
GTS-0003 
GTS-0004 
GTS-0009 
GTS-0031 
GTS-0033 
GTS-0037 
GTS-0068 
GTS-0070 
GTS-0074 
GTS-0076 
GTS-0077 
GTS-0091 
GTS-0106 
GTS-0112 
GTS-0114 
GTS-0127 
GTS-0136 
GTS-0149 
GTS-0150 
GTS-0162 
GTS-0166 
GTS-0169 
GTS-0173 
GTS-0174 
GTS-0187 
GTS-0189 

GTS-0192 
HPA-0028 
HPA-0029 
HPA-0030 
HPA-0031 
HPA-0032 
HPA-0035 
HPA-0037 
HPA-0038 
HPA-0055 
HPA-0062 
HPA-0063 
HPA-0065 
HPA-0067 
HPA-0068 
HPA-0090 
HPA-0091 
HPA-0093 
HPA-0094 
HPA-0096 
HPA-0143 
HPA-0146 
HPA-0155 
HPA-0158 
HPA-0162 
HPA-0164 
HPA-0195 
HPA-0229 
HPA-0230 
HPA-0253 
HPA-0257 
HPA-0258 
HPA-0271 
HPA-0301 
HPA-0304 
HPA-0305 
HPA-0309 
HPA-0313 
HPA-0315 
HPA-0317 
HPA-0318 
HPA-0319 
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HPA-0323 
HPA-0329 
HPA-0332 
HPA-0333 
HPA-0334 
HPA-0335 
HPA-0336 
HPA-0340 
HPA-0341 
HPA-0345 
HPA-0348 
HPA-0376 
HPA-0401 
JMS-0156 
JMS-0158 
JMS-0159 
JMS-0167 
JMS-0179 
JMS-0228 
JMS-0231 
JMS-0232 
JMS-0237 
JMS-0258 
JMS-0262 
JMS-0263 
JMS-0282 
JMS-0285 
JMS-0296 
JMS-0298 
JMS-0299 
JMS-0300 
JMS-0303 
JMS-0312 
JMS-0313 
JMS-0316 
JMS-0321 
JMS-0329 
JMS-0349 
JMS-0355 
JMS-0408 
JMS-0417 
JMS-0419 
JMS-0449 
JMS-0463 
JMS-0473 

JMS-0504 
JMS-0573 
JMS-0591 
JMS-0593 
JMS-0594 
JMS-0606 
JMS-0610 
JMS-0611 
JMS-0615 
JMS-0623 
JMS-0683 
JMS-0717 
JMS-0732 
JMS-0742 
JMS-0758 
JMS-0877 
JMS-0886 
JMS-0901 
JMS-0922 
JMS-0924 
JMS-0966 
JMS-0988 
JMS-1035 
JMS-1059 
JMS-1062 
JMS-1065 
JMS-1091 
JMS-1094 
JMS-1097 
JMS-1114 
JMS-1146 
JMS-1150 
JMS-1152 
JMS-1156 
JMS-1169 
JMS-1212 
JMS-1240 
JMS-1245 
JMS-1265 
JMS-1266 
JMS-1268 
JMS-1273 
JMS-1274 
JMS-1287 
JMS-1288 

JMS-1289 
JMS-1291 
JMS-1300 
JMS-1301 
JMS-1302 
JMS-1303 
JMS-1305 
JMS-1323 
JMS-1324 
JMS-1340 
JMS-1342 
JMS-1378 
JMS-1384 
JMS-1421 
JMS-1422 
JMS-1445 
JMS-1451 
JMS-1460 
JMS-1464 
JMS-1470 
JMS-1471 
JMS-1472 
JMS-1473 
JMS-1480 
JMS-1481 
JMS-1484 
JMS-1488 
JMS-1492 
JMS-1505 
JMS-1512 
JMS-1513 
JMS-1516 
JMS-1521 
JMS-1525 
JMS-1526 
JMS-1536 
JMS-1537 
JMS-1543 
JMS-1544 
JMS-1545 
JMS-1584 
JMS-1589 
JMS-1604 
JMS-1622 
JMS-1637 

JMS-1638 
JMS-1639 
JMS-1658 
JMS-1672 
JMS-1675 
JMS-1691 
JMS-1692 
JMS-1693 
JMS-1699 
JMS-1714 
JMS-1737 
JMS-1741 
JMS-1742 
JMS-1764 
JMS-1777 
JMS-1781 
JMS-1799 
JMS-1807 
JMS-1822 
JMS-1825 
JMS-1827 
JMS-1835 
JMS-1838 
JMS-1839 
JMS-1846 
JMS-1849 
JMS-1861 
JMS-1868 
JMS-1890 
JMS-1893 
JMS-1897 
JMS-1901 
JMS-1911 
JMS-1918 
JMS-1921 
JMS-1934 
JMS-1937 
JMS-1938 
JMS-1942 
JMS-1949 
JMS-1970 
JMS-1980 
JMS-1998 
JMS-2012 
JMS-2028 
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JMS-2037 
JMS-2039 
JMS-2041 
JMS-2043 
JMS-2045 
JMS-2048 
JMS-2050 
JMS-2054 
JMS-2056 
JMS-2057 
JMS-2060 
JMS-2061 
JMS-2068 
JMS-2069 
JMS-2074 
JMS-2076 
JMS-2091 
JMS-2097 
JMS-2100 
JMS-2101 
JMS-2103 
JMS-2112 
JMS-2128 
JMS-2129 
JMS-2131 
JMS-2142 
JMS-2148 
JMS-2161 
JMS-2164 
JMS-2168 
JMS-2176 
JMS-2178 
JMS-2184 
JMS-2187 
JMS-2196 
JMS-2201 
JMS-2202 
JMS-2204 
JMS-2208 
JMS-2209 
JMS-2213 
JMS-2214 
JMS-2217 
JMS-2218 
JMS-2224 

JMS-2225 
JMS-2232 
JMS-2236 
JMS-2239 
JMS-2244 
JMS-2246 
JMS-2247 
JMS-2248 
JMS-2249 
JMS-2252 
JMS-2254 
JMS-2255 
JMS-2261 
JMS-2279 
JMS-2290 
JMS-2291 
JMS-2293 
JMS-2299 
JMS-2301 
JMS-2303 
JMS-2305 
JMS-2308 
JMS-2309 
JMS-2310 
JMS-2313 
JMS-2325 
JMS-2333 
JMS-2346 
JMS-2362 
JMS-2365 
JMS-2379 
JMS-2380 
JMS-2412 
JMS-2417 
JMS-2432 
JMS-2435 
JMS-2436 
JMS-2444 
JMS-2456 
JMS-2463 
JMS-2470 
JMS-2482 
JMS-2502 
JMS-2506 
JMS-2508 

JMS-2510 
JMS-2511 
JMS-2745 
JMS-2746 
JMS-2760 
JMS-2772 
JMS-2846 
JMS-2883 

LusiadasSA-0159 
LusiadasSA-0164 
LusiadasSA-0173 
LusiadasSA-0201 
LusiadasSA-0246 
LusiadasSA-0367 
LusiadasSA-0514 
LusiadasSA-0561 
LusiadasSA-0600 
LusiadasSA-0629 
LusiadasSA-0634 
LusiadasSA-0649 
LusiadasSA-0711 
LusiadasSA-0733 
LusiadasSA-0754 
LusiadasSA-0756 
LusiadasSA-0808 
LusiadasSA-0815 
LusiadasSA-0831 
LusiadasSA-0837 
LusiadasSA-0869 
LusiadasSA-0885 
LusiadasSA-1009 
LusiadasSA-1010 
LusiadasSA-1028 
LusiadasSA-1063 
LusiadasSA-1069 
LusiadasSA-1077 
LusiadasSA-1092 
LusiadasSA-1106 
LusiadasSA-1110 
LusiadasSA-1111 
LusiadasSA-1117 
LusiadasSA-1118 
LusiadasSA-1125 
LusiadasSA-1133 
LusiadasSA-1146 

LusiadasSA-1150 
LusiadasSA-1160 
LusiadasSA-1172 
LusiadasSA-1181 
LusiadasSA-1186 
LusiadasSA-1187 
LusiadasSA-1208 
LusiadasSA-1256 
LusiadasSA-1289 
LusiadasSA-1308 
LusiadasSA-1333 
LusiadasSA-1335 
LusiadasSA-1336 
LusiadasSA-1338 
LusiadasSA-1340 
LusiadasSA-1352 
LusiadasSA-1359 
LusiadasSA-1377 
LusiadasSA-1379 
LusiadasSA-1384 
LusiadasSA-1386 
LusiadasSA-1390 
LusiadasSA-1391 
LusiadasSA-1396 
LusiadasSA-1416 
LusiadasSA-1419 
LusiadasSA-1420 
LusiadasSA-1428 
LusiadasSA-1499 
LusiadasSA-1511 
LusiadasSA-1522 
LusiadasSA-1526 
LusiadasSA-1527 
LusiadasSA-1528 
LusiadasSA-1531 
LusiadasSA-1532 
LusiadasSA-1535 
LusiadasSA-1538 
LusiadasSA-1556 
LusiadasSA-1581 
LusiadasSA-1595 
LusiadasSA-1604 
LusiadasSA-1612 
LusiadasSA-1626 
LusiadasSA-1628 
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LusiadasSA-1632 
LusiadasSA-1634 
LusiadasSA-1641 
LusiadasSA-1658 
LusiadasSA-1660 
LusiadasSA-1680 
LusiadasSA-1681 
LusiadasSA-1709 
LusiadasSA-1729 
LusiadasSA-1750 
LusiadasSA-1751 
LusiadasSA-1800 
LusiadasSA-1801 
LusiadasSA-1872 
LusiadasSA-1895 
LusiadasSA-1899 
LusiadasSA-1900 
LusiadasSA-1945 
LusiadasSA-1952 
LusiadasSA-1987 
LusiadasSA-2016 
LusiadasSA-2030 
LusiadasSA-2033 
LusiadasSA-2065 
LusiadasSA-2069 
LusiadasSA-2073 
LusiadasSA-2127 
LusiadasSA-2129 
LusiadasSA-2130 
LusiadasSA-2134 
LusiadasSA-2137 
LusiadasSA-2146 
LusiadasSA-2151 
LusiadasSA-2165 
LusiadasSA-2177 
LusiadasSA-2201 
LusiadasSA-2206 
LusiadasSA-2216 
LusiadasSA-2230 
LusiadasSA-2244 
LusiadasSA-2251 
LusiadasSA-2252 
LusiadasSA-2255 
LusiadasSA-2261 
LusiadasSA-2280 

LusiadasSA-2288 
LusiadasSA-2322 
LusiadasSA-2323 
LusiadasSA-2324 
LusiadasSA-2325 
LusiadasSA-2326 
LusiadasSA-2329 

LusiadasSGPS-0016 
LusiadasSGPS-0069 
LusiadasSGPS-0076 
LusiadasSGPS-0077 
LusiadasSGPS-0088 
LusiadasSGPS-0091 
LusiadasSGPS-0092 
LusiadasSGPS-0098 
LusiadasSGPS-0099 
LusiadasSGPS-0127 
LusiadasSGPS-0136 
LusiadasSGPS-0142 
LusiadasSGPS-0147 
LusiadasSGPS-0148 
LusiadasSGPS-0158 
LusiadasSGPS-0268 
LusiadasSGPS-0270 
LusiadasSGPS-0312 
LusiadasSGPS-0326 
LusiadasSGPS-0384 
LusiadasSGPS-0443 
LusiadasSGPS-0481 

LuzSaude-0002 
LuzSaude-0006 
LuzSaude-0008 
LuzSaude-0010 
LuzSaude-0012 
LuzSaude-0104 
LuzSaude-0109 
LuzSaude-0241 
LuzSaude-0242 
LuzSaude-0258 
LuzSaude-0261 
LuzSaude-0265 
LuzSaude-0275 
LuzSaude-0276 
LuzSaude-0281 
LuzSaude-0283 

LuzSaude-0294 
LuzSaude-0309 
LuzSaude-0311 
LuzSaude-0315 
LuzSaude-0318 
LuzSaude-0332 
LuzSaude-0333 
LuzSaude-0395 
LuzSaude-0396 
LuzSaude-0397 
LuzSaude-0421 
LuzSaude-0427 
LuzSaude-0433 
LuzSaude-0462 
LuzSaude-0481 
LuzSaude-0483 
LuzSaude-0494 
LuzSaude-0508 
LuzSaude-0554 
LuzSaude-0566 
LuzSaude-0569 
LuzSaude-0580 
LuzSaude-0595 
LuzSaude-0603 
LuzSaude-0606 
LuzSaude-0610 
LuzSaude-0622 
LuzSaude-0629 
LuzSaude-0643 
LuzSaude-0644 
LuzSaude-0650 
LuzSaude-0651 
LuzSaude-0659 
LuzSaude-0661 
LuzSaude-0662 
LuzSaude-0665 
LuzSaude-0669 
LuzSaude-0670 
LuzSaude-0678 
LuzSaude-0679 
LuzSaude-0682 
LuzSaude-0684 
LuzSaude-0686 
LuzSaude-0687 
LuzSaude-0690 

LuzSaude-0727 
LuzSaude-0730 
LuzSaude-0748 
LuzSaude-0758 
LuzSaude-0760 
LuzSaude-0770 
LuzSaude-0771 
LuzSaude-0776 
LuzSaude-0778 
LuzSaude-0779 
LuzSaude-0781 
LuzSaude-0783 
LuzSaude-0785 
LuzSaude-0789 
LuzSaude-0790 
LuzSaude-0793 
LuzSaude-0794 
LuzSaude-0806 
LuzSaude-0809 
LuzSaude-0810 
LuzSaude-0813 
LuzSaude-0814 
LuzSaude-0816 
LuzSaude-0817 
LuzSaude-0818 
LuzSaude-0819 
LuzSaude-0821 
LuzSaude-0822 
LuzSaude-0862 
LuzSaude-0867 
LuzSaude-0872 
LuzSaude-0874 
LuzSaude-0875 
LuzSaude-0878 
LuzSaude-0887 
LuzSaude-0904 
LuzSaude-0907 
LuzSaude-0908 
LuzSaude-0912 
LuzSaude-0915 
LuzSaude-0926 
LuzSaude-0949 
LuzSaude-0954 
LuzSaude-0971 
LuzSaude-0977 
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LuzSaude-0997 
LuzSaude-0998 
LuzSaude-1000 
LuzSaude-1016 
LuzSaude-1051 
LuzSaude-1052 
LuzSaude-1062 
LuzSaude-1074 
LuzSaude-1085 
LuzSaude-1098 
LuzSaude-1106 
LuzSaude-1113 
LuzSaude-1119 
LuzSaude-1122 
LuzSaude-1145 
LuzSaude-1148 
LuzSaude-1152 
LuzSaude-1175 
LuzSaude-1176 
LuzSaude-1178 
LuzSaude-1199 
LuzSaude-1225 
LuzSaude-1244 
LuzSaude-1248 
LuzSaude-1363 
LuzSaude-1401 
LuzSaude-1430 
LuzSaude-1435 
LuzSaude-1470 
LuzSaude-1479 
LuzSaude-1481 
LuzSaude-1523 
LuzSaude-1525 
LuzSaude-1535 
LuzSaude-1563 
LuzSaude-1588 
LuzSaude-1632 
LuzSaude-1634 
LuzSaude-1645 
LuzSaude-1664 
LuzSaude-1679 
LuzSaude-1703 
LuzSaude-1717 
LuzSaude-1739 
LuzSaude-1765 

LuzSaude-1766 
LuzSaude-1806 
LuzSaude-1810 
LuzSaude-1812 
LuzSaude-1872 
LuzSaude-1874 
LuzSaude-1884 
LuzSaude-1885 
LuzSaude-1907 
LuzSaude-1908 
LuzSaude-1910 
LuzSaude-1911 
LuzSaude-1914 
LuzSaude-1915 
LuzSaude-1957 
LuzSaude-1971 
LuzSaude-1979 
LuzSaude-1983 
LuzSaude-1990 
LuzSaude-1996 
LuzSaude-2002 
LuzSaude-2015 
LuzSaude-2020 
LuzSaude-2028 
LuzSaude-2030 
LuzSaude-2038 
LuzSaude-2043 
LuzSaude-2049 
LuzSaude-2054 
LuzSaude-2056 
LuzSaude-2060 
LuzSaude-2061 
LuzSaude-2074 
LuzSaude-2075 
LuzSaude-2082 
LuzSaude-2085 
LuzSaude-2091 
LuzSaude-2092 
LuzSaude-2093 
LuzSaude-2102 
LuzSaude-2104 
LuzSaude-2108 
LuzSaude-2120 
LuzSaude-2121 
LuzSaude-2122 

LuzSaude-2123 
LuzSaude-2126 
LuzSaude-2149 
LuzSaude-2150 
LuzSaude-2151 
LuzSaude-2163 
LuzSaude-2172 
LuzSaude-2174 
LuzSaude-2180 
LuzSaude-2196 
LuzSaude-2254 
LuzSaude-2344 
LuzSaude-2350 
LuzSaude-2366 
LuzSaude-2399 
LuzSaude-2407 
LuzSaude-2414 
LuzSaude-2428 
LuzSaude-2433 
LuzSaude-2437 
LuzSaude-2439 
LuzSaude-2448 
LuzSaude-2497 
LuzSaude-2515 
LuzSaude-2533 
LuzSaude-2575 
LuzSaude-2607 
LuzSaude-2646 
LuzSaude-2658 
LuzSaude-2682 
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ANEXO 5 

Documentos relevantes para imputação à Trofa 

APHP-1089 
APHP-1369 
APHP-1372 
APHP-1487 
APHP-1488 
APHP-1489 
APHP-1492 
APHP-1498 
APHP-1556 
APHP-1604 
GTS-0003 
GTS-0004 
GTS-0009 
GTS-0031 
GTS-0037 
GTS-0068 
GTS-0070 
GTS-0074 
GTS-0077 
GTS-0127 
GTS-0136 
GTS-0162 
GTS-0169 
GTS-0173 
GTS-0174 
GTS-0181 
GTS-0182 
GTS-0187 
GTS-0189 
HPA-0091 
HPA-0093 
HPA-0094 
HPA-0155 
HPA-0230 
JMS-0156 
JMS-0158 
JMS-0159 
JMS-0167 
JMS-0228 
JMS-0231 
JMS-0232 
JMS-0237 

JMS-0258 
JMS-0262 
JMS-0263 
JMS-0282 
JMS-0285 
JMS-0296 
JMS-0298 
JMS-0299 
JMS-0300 
JMS-0303 
JMS-0312 
JMS-0313 
JMS-0316 
JMS-0321 
JMS-0329 
JMS-0349 
JMS-0504 
JMS-0877 
JMS-1091 
JMS-1094 
JMS-1097 
JMS-1150 
JMS-1156 
JMS-1245 
JMS-1258 
JMS-1268 
JMS-1273 
JMS-1288 
JMS-1289 
JMS-1291 
JMS-1300 
JMS-1301 
JMS-1302 
JMS-1323 
JMS-1340 
JMS-1342 
JMS-1378 
JMS-1384 
JMS-1451 
JMS-1460 
JMS-1464 
JMS-1470 

JMS-1471 
JMS-1472 
JMS-1473 
JMS-1480 
JMS-1481 
JMS-1484 
JMS-1488 
JMS-1492 
JMS-1505 
JMS-1512 
JMS-1513 
JMS-1516 
JMS-1521 
JMS-1525 
JMS-1526 
JMS-1537 
JMS-1584 
JMS-1777 
JMS-1799 
JMS-1980 
JMS-1990 
JMS-2028 
JMS-2043 
JMS-2054 
JMS-2061 
JMS-2097 
JMS-2100 
JMS-2101 
JMS-2103 
JMS-2128 
JMS-2131 
JMS-2161 
JMS-2168 
JMS-2176 
JMS-2178 
JMS-2184 
JMS-2201 
JMS-2202 
JMS-2208 
JMS-2236 
JMS-2239 
JMS-2247 

JMS-2261 
JMS-2301 
JMS-2303 
JMS-2305 
JMS-2308 
JMS-2309 
JMS-2362 
JMS-2365 
JMS-2417 
JMS-2435 
JMS-2436 
JMS-2456 
JMS-2463 
JMS-2482 
JMS-2502 
JMS-2506 
JMS-2508 
JMS-2510 
JMS-2902 

LusiadasSA-0082 
LusiadasSA-0514 
LusiadasSA-0600 
LusiadasSA-0629 
LusiadasSA-0634 
LusiadasSA-0649 
LusiadasSA-0733 
LusiadasSA-0756 
LusiadasSA-0815 
LusiadasSA-0831 
LusiadasSA-0869 
LusiadasSA-0885 
LusiadasSA-1552 
LusiadasSA-1554 
LusiadasSA-1595 
LusiadasSA-1626 
LusiadasSA-1628 
LusiadasSA-1632 
LusiadasSA-1634 
LusiadasSA-1709 
LusiadasSA-1729 
LusiadasSA-1800 
LusiadasSA-1801 
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LusiadasSA-1872 
LusiadasSA-1895 
LusiadasSA-2016 
LusiadasSA-2065 
LusiadasSA-2069 
LusiadasSA-2073 
LusiadasSA-2130 
LusiadasSA-2146 
LusiadasSA-2151 
LusiadasSA-2165 
LusiadasSA-2177 
LusiadasSA-2206 
LusiadasSA-2322 
LusiadasSA-2323 
LusiadasSA-2324 
LuzSaude-0012 
LuzSaude-0690 
LuzSaude-1477 
LuzSaude-1513 
LuzSaude-1515 
LuzSaude-1516 
LuzSaude-1535 
LuzSaude-1588 
LuzSaude-1679 
LuzSaude-1703 
LuzSaude-1739 
LuzSaude-1766 
LuzSaude-1806 
LuzSaude-1810 
LuzSaude-1812 
LuzSaude-1884 
LuzSaude-1885 
LuzSaude-1907 
LuzSaude-1910 
LuzSaude-1911 
LuzSaude-1915 
LuzSaude-1979 
LuzSaude-2015 
LuzSaude-2030 
LuzSaude-2038 
LuzSaude-2043 
LuzSaude-2049 
LuzSaude-2060 
LuzSaude-2061 
LuzSaude-2074 

LuzSaude-2075 
LuzSaude-2082 
LuzSaude-2085 
LuzSaude-2092 
LuzSaude-2120 
LuzSaude-2121 
LuzSaude-2122 
LuzSaude-2123 
LuzSaude-2149 
LuzSaude-2150 
LuzSaude-2151 
LuzSaude-2254 
LuzSaude-2273 
LuzSaude-2282 
LuzSaude-2284 
LuzSaude-2286 
LuzSaude-2294 



Versão Não Confidencial 

 

 

 

ANEXO 6 

Documentos relevantes para imputação ao HPA 

APHP-0008 
APHP-0014 
APHP-0016 
APHP-0031 
APHP-0051 
APHP-0052 
APHP-0054 
APHP-0064 
APHP-0069 
APHP-0073 
APHP-0074 
APHP-0075 
APHP-0077 
APHP-0093 
APHP-0102 
APHP-0103 
APHP-0104 
APHP-0108 
APHP-0122 
APHP-0136 
APHP-0170 
APHP-0263 
APHP-0297 
APHP-0312 
APHP-0330 
APHP-0368 
APHP-0373 
APHP-0380 
APHP-0648 
APHP-0663 
APHP-0675 
APHP-0678 
APHP-0719 
APHP-0723 
APHP-0732 
APHP-0749 
APHP-0775 
APHP-0782 
APHP-0793 
APHP-0817 
APHP-0824 
APHP-0829 

APHP-0833 
APHP-0896 
APHP-1033 
APHP-1040 
APHP-1060 
APHP-1094 
APHP-1110 
APHP-1126 
APHP-1129 
APHP-1130 
APHP-1139 
APHP-1146 
APHP-1180 
APHP-1183 
APHP-1187 
APHP-1226 
APHP-1234 
APHP-1253 
APHP-1304 
APHP-1345 
APHP-1444 
APHP-1502 
APHP-1527 
APHP-1538 
APHP-1542 
APHP-1556 
APHP-1572 
APHP-1635 
APHP-1650 
APHP-1671 
APHP-1679 
APHP-1708 
APHP-1718 
GTS-0003 
GTS-0076 
GTS-0106 
GTS-0112 
GTS-0114 
HPA-0028 
HPA-0029 
HPA-0030 
HPA-0031 

HPA-0032 
HPA-0035 
HPA-0037 
HPA-0038 
HPA-0055 
HPA-0062 
HPA-0063 
HPA-0065 
HPA-0067 
HPA-0068 
HPA-0090 
HPA-0091 
HPA-0093 
HPA-0094 
HPA-0096 
HPA-0143 
HPA-0146 
HPA-0155 
HPA-0158 
HPA-0162 
HPA-0164 
HPA-0195 
HPA-0224 
HPA-0229 
HPA-0230 
HPA-0253 
HPA-0257 
HPA-0258 
HPA-0259 
HPA-0271 
HPA-0301 
HPA-0304 
HPA-0305 
HPA-0309 
HPA-0313 
HPA-0315 
HPA-0317 
HPA-0318 
HPA-0319 
HPA-0322 
HPA-0323 
HPA-0329 

HPA-0332 
HPA-0333 
HPA-0334 
HPA-0335 
HPA-0336 
HPA-0340 
HPA-0341 
HPA-0345 
HPA-0348 
HPA-0369 
HPA-0374 
HPA-0376 
HPA-0392 
HPA-0394 
HPA-0401 
JMS-0408 
JMS-0417 
JMS-0419 
JMS-0449 
JMS-0463 
JMS-0473 
JMS-0573 
JMS-0591 
JMS-0593 
JMS-0594 
JMS-0606 
JMS-0610 
JMS-0611 
JMS-0615 
JMS-0623 
JMS-0717 
JMS-0742 
JMS-0901 
JMS-0922 
JMS-0924 
JMS-0988 
JMS-1035 
JMS-1059 
JMS-1062 
JMS-1065 
JMS-1146 
JMS-1152 
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JMS-1169 
JMS-1240 
JMS-1303 
JMS-1323 
JMS-1324 
JMS-1384 
JMS-1421 
JMS-1422 
JMS-1445 
JMS-1543 
JMS-1942 
JMS-1980 
JMS-1998 
JMS-2028 
JMS-2054 
JMS-2057 
JMS-2074 
JMS-2076 
JMS-2091 
JMS-2142 
JMS-2148 
JMS-2252 
JMS-2254 
JMS-2255 
JMS-2261 
JMS-2299 
JMS-2308 
JMS-2412 
JMS-2436 
JMS-2463 
JMS-2482 
JMS-2745 
JMS-2746 
JMS-2760 
JMS-2772 
JMS-2846 
JMS-2883 

LusiadasSA-0082 
LusiadasSA-0754 
LusiadasSA-0808 
LusiadasSA-1009 
LusiadasSA-1010 
LusiadasSA-1595 
LusiadasSA-1604 
LusiadasSA-1612 

LusiadasSA-1626 
LusiadasSA-1641 
LusiadasSA-1658 
LusiadasSA-1660 
LusiadasSA-1681 
LusiadasSA-1709 
LusiadasSA-1945 
LusiadasSA-2069 
LusiadasSA-2073 
LusiadasSA-2134 
LusiadasSA-2165 
LusiadasSA-2201 
LusiadasSA-2230 
LusiadasSA-2252 
LusiadasSA-2255 
LusiadasSA-2261 
LusiadasSA-2280 
LusiadasSA-2288 
LusiadasSA-2324 

LusiadasSGPS-0016 
LusiadasSGPS-0069 
LusiadasSGPS-0076 
LusiadasSGPS-0077 
LusiadasSGPS-0088 
LusiadasSGPS-0091 
LusiadasSGPS-0092 
LusiadasSGPS-0098 
LusiadasSGPS-0099 
LusiadasSGPS-0127 
LusiadasSGPS-0136 
LusiadasSGPS-0142 
LusiadasSGPS-0147 
LusiadasSGPS-0148 
LusiadasSGPS-0158 
LusiadasSGPS-0268 
LusiadasSGPS-0270 
LusiadasSGPS-0312 
LusiadasSGPS-0326 
LusiadasSGPS-0384 
LusiadasSGPS-0443 
LusiadasSGPS-0481 

LuzSaude-0104 
LuzSaude-0109 
LuzSaude-0258 
LuzSaude-0261 

LuzSaude-0265 
LuzSaude-0275 
LuzSaude-0276 
LuzSaude-0281 
LuzSaude-0283 
LuzSaude-0294 
LuzSaude-0309 
LuzSaude-0311 
LuzSaude-0315 
LuzSaude-0318 
LuzSaude-0332 
LuzSaude-0333 
LuzSaude-0395 
LuzSaude-0396 
LuzSaude-0397 
LuzSaude-0421 
LuzSaude-0427 
LuzSaude-0433 
LuzSaude-0462 
LuzSaude-0483 
LuzSaude-0508 
LuzSaude-0554 
LuzSaude-0566 
LuzSaude-0569 
LuzSaude-0580 
LuzSaude-0595 
LuzSaude-0603 
LuzSaude-0606 
LuzSaude-0610 
LuzSaude-0629 
LuzSaude-0644 
LuzSaude-0650 
LuzSaude-0651 
LuzSaude-0659 
LuzSaude-0661 
LuzSaude-0662 
LuzSaude-0665 
LuzSaude-0669 
LuzSaude-0670 
LuzSaude-0678 
LuzSaude-0679 
LuzSaude-0682 
LuzSaude-0684 
LuzSaude-0686 
LuzSaude-0687 

LuzSaude-0690 
LuzSaude-0727 
LuzSaude-0730 
LuzSaude-0748 
LuzSaude-0758 
LuzSaude-0770 
LuzSaude-0771 
LuzSaude-0776 
LuzSaude-0778 
LuzSaude-0779 
LuzSaude-0781 
LuzSaude-0783 
LuzSaude-0785 
LuzSaude-0789 
LuzSaude-0790 
LuzSaude-0793 
LuzSaude-0794 
LuzSaude-0806 
LuzSaude-0809 
LuzSaude-0810 
LuzSaude-0813 
LuzSaude-0814 
LuzSaude-0816 
LuzSaude-0817 
LuzSaude-0818 
LuzSaude-0819 
LuzSaude-0821 
LuzSaude-0822 
LuzSaude-0862 
LuzSaude-0867 
LuzSaude-0872 
LuzSaude-0874 
LuzSaude-0875 
LuzSaude-0878 
LuzSaude-0887 
LuzSaude-0904 
LuzSaude-0907 
LuzSaude-0908 
LuzSaude-0912 
LuzSaude-0915 
LuzSaude-0926 
LuzSaude-0949 
LuzSaude-0954 
LuzSaude-0971 
LuzSaude-0977 
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LuzSaude-0997 
LuzSaude-0998 
LuzSaude-1000 
LuzSaude-1016 
LuzSaude-1051 
LuzSaude-1052 
LuzSaude-1062 
LuzSaude-1074 
LuzSaude-1085 
LuzSaude-1098 
LuzSaude-1106 
LuzSaude-1113 
LuzSaude-1119 
LuzSaude-1122 
LuzSaude-1145 
LuzSaude-1148 
LuzSaude-1152 
LuzSaude-1175 
LuzSaude-1176 
LuzSaude-1178 
LuzSaude-1199 
LuzSaude-1225 
LuzSaude-1244 
LuzSaude-1248 
LuzSaude-1363 
LuzSaude-1401 
LuzSaude-1430 
LuzSaude-1664 
LuzSaude-1717 
LuzSaude-1872 
LuzSaude-1907 
LuzSaude-1910 
LuzSaude-1911 
LuzSaude-1990 
LuzSaude-2002 
LuzSaude-2038 
LuzSaude-2074 
LuzSaude-2196 
LuzSaude-2254 
LuzSaude-2350 
LuzSaude-2407 
LuzSaude-2414 
LuzSaude-2428 
LuzSaude-2437 
LuzSaude-2439 

LuzSaude-2448 
LuzSaude-2497 
LuzSaude-2515 
LuzSaude-2533 
LuzSaude-2647 
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ANEXO 7 

Documentos relevantes para imputação à JM Capital 

 

JMS-0398 
JMS-0449 
JMS-0543 
JMS-0573 
JMS-0785 
JMS-0910 
JMS-0915 
JMS-1152 
JMS-2603 
JMS-2628 
JMS-2660 
JMS-2662 
JMS-2692 
JMS-2709 
JMS-2718 
JMS-2726 
JMS-2896 
JMS-2899 
JMS-2902 

LuzSaude-2254 



Versão Não Confidencial 

 

 

 

ANEXO 8 

Documentos relevantes para imputação à CUF 

APHP-0008 
APHP-0014 
APHP-0016 
APHP-0031 
APHP-0051 
APHP-0052 
APHP-0054 
APHP-0064 
APHP-0069 
APHP-0073 
APHP-0074 
APHP-0075 
APHP-0077 
APHP-0093 
APHP-0102 
APHP-0103 
APHP-0104 
APHP-0108 
APHP-0122 
APHP-0136 
APHP-0170 
APHP-0263 
APHP-0297 
APHP-0312 
APHP-0330 
APHP-0368 
APHP-0373 
APHP-0380 
APHP-0475 
APHP-0648 
APHP-0663 
APHP-0675 
APHP-0678 
APHP-0719 
APHP-0732 
APHP-0749 
APHP-0775 
APHP-0782 
APHP-0789 
APHP-0793 
APHP-0796 
APHP-0806 

APHP-0824 
APHP-0829 
APHP-0831 
APHP-0833 
APHP-0889 
APHP-0929 
APHP-1003 
APHP-1038 
APHP-1040 
APHP-1060 
APHP-1079 
APHP-1089 
APHP-1094 
APHP-1104 
APHP-1110 
APHP-1120 
APHP-1126 
APHP-1130 
APHP-1139 
APHP-1146 
APHP-1180 
APHP-1183 
APHP-1187 
APHP-1196 
APHP-1226 
APHP-1234 
APHP-1253 
APHP-1304 
APHP-1345 
APHP-1369 
APHP-1372 
APHP-1469 
APHP-1487 
APHP-1488 
APHP-1489 
APHP-1492 
APHP-1498 
APHP-1502 
APHP-1527 
APHP-1538 
APHP-1542 
APHP-1556 

APHP-1572 
APHP-1604 
APHP-1635 
APHP-1638 
APHP-1650 
APHP-1671 
APHP-1679 
APHP-1708 
APHP-1718 
APHP-1752 
GTS-0003 
GTS-0004 
GTS-0031 
GTS-0033 
GTS-0068 
GTS-0076 
GTS-0077 
GTS-0091 
GTS-0106 
GTS-0112 
GTS-0114 
GTS-0149 
GTS-0150 
GTS-0162 
GTS-0166 
GTS-0181 
GTS-0182 
HPA-0028 
HPA-0029 
HPA-0030 
HPA-0031 
HPA-0032 
HPA-0035 
HPA-0037 
HPA-0038 
HPA-0055 
HPA-0062 
HPA-0063 
HPA-0065 
HPA-0067 
HPA-0068 
HPA-0090 

HPA-0091 
HPA-0093 
HPA-0094 
HPA-0096 
HPA-0143 
HPA-0146 
HPA-0155 
HPA-0158 
HPA-0162 
HPA-0164 
HPA-0195 
HPA-0229 
HPA-0230 
HPA-0253 
HPA-0257 
HPA-0258 
HPA-0271 
HPA-0301 
HPA-0304 
HPA-0305 
HPA-0309 
HPA-0313 
HPA-0315 
HPA-0317 
HPA-0318 
HPA-0319 
HPA-0323 
HPA-0329 
HPA-0332 
HPA-0333 
HPA-0334 
HPA-0335 
HPA-0336 
HPA-0340 
HPA-0341 
HPA-0345 
HPA-0348 
HPA-0376 
HPA-0401 
JMS-0107 
JMS-0156 
JMS-0158 
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JMS-0159 
JMS-0165 
JMS-0167 
JMS-0179 
JMS-0228 
JMS-0231 
JMS-0232 
JMS-0237 
JMS-0244 
JMS-0258 
JMS-0262 
JMS-0263 
JMS-0271 
JMS-0282 
JMS-0285 
JMS-0296 
JMS-0298 
JMS-0299 
JMS-0300 
JMS-0303 
JMS-0312 
JMS-0313 
JMS-0316 
JMS-0321 
JMS-0329 
JMS-0349 
JMS-0355 
JMS-0357 
JMS-0370 
JMS-0375 
JMS-0376 
JMS-0398 
JMS-0399 
JMS-0404 
JMS-0408 
JMS-0410 
JMS-0416 
JMS-0417 
JMS-0419 
JMS-0449 
JMS-0463 
JMS-0470 
JMS-0473 
JMS-0491 
JMS-0504 

JMS-0507 
JMS-0540 
JMS-0543 
JMS-0573 
JMS-0591 
JMS-0593 
JMS-0594 
JMS-0606 
JMS-0610 
JMS-0611 
JMS-0615 
JMS-0623 
JMS-0643 
JMS-0683 
JMS-0708 
JMS-0717 
JMS-0732 
JMS-0736 
JMS-0737 
JMS-0742 
JMS-0758 
JMS-0763 
JMS-0785 
JMS-0838 
JMS-0877 
JMS-0880 
JMS-0886 
JMS-0901 
JMS-0904 
JMS-0910 
JMS-0912 
JMS-0915 
JMS-0922 
JMS-0924 
JMS-0933 
JMS-0955 
JMS-0959 
JMS-0966 
JMS-0985 
JMS-0988 
JMS-1035 
JMS-1045 
JMS-1059 
JMS-1062 
JMS-1065 

JMS-1091 
JMS-1094 
JMS-1097 
JMS-1114 
JMS-1146 
JMS-1150 
JMS-1152 
JMS-1156 
JMS-1169 
JMS-1212 
JMS-1238 
JMS-1240 
JMS-1245 
JMS-1258 
JMS-1265 
JMS-1266 
JMS-1268 
JMS-1273 
JMS-1274 
JMS-1286 
JMS-1287 
JMS-1288 
JMS-1289 
JMS-1291 
JMS-1300 
JMS-1301 
JMS-1302 
JMS-1303 
JMS-1305 
JMS-1323 
JMS-1324 
JMS-1340 
JMS-1342 
JMS-1378 
JMS-1384 
JMS-1421 
JMS-1422 
JMS-1445 
JMS-1451 
JMS-1460 
JMS-1464 
JMS-1470 
JMS-1471 
JMS-1472 
JMS-1473 

JMS-1480 
JMS-1481 
JMS-1484 
JMS-1488 
JMS-1492 
JMS-1505 
JMS-1512 
JMS-1513 
JMS-1516 
JMS-1521 
JMS-1523 
JMS-1525 
JMS-1526 
JMS-1536 
JMS-1537 
JMS-1543 
JMS-1544 
JMS-1545 
JMS-1546 
JMS-1550 
JMS-1566 
JMS-1583 
JMS-1584 
JMS-1589 
JMS-1602 
JMS-1604 
JMS-1605 
JMS-1609 
JMS-1620 
JMS-1621 
JMS-1622 
JMS-1637 
JMS-1638 
JMS-1639 
JMS-1656 
JMS-1658 
JMS-1672 
JMS-1675 
JMS-1691 
JMS-1692 
JMS-1693 
JMS-1696 
JMS-1699 
JMS-1704 
JMS-1714 
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JMS-1719 
JMS-1737 
JMS-1741 
JMS-1742 
JMS-1764 
JMS-1777 
JMS-1781 
JMS-1793 
JMS-1799 
JMS-1807 
JMS-1822 
JMS-1825 
JMS-1827 
JMS-1828 
JMS-1835 
JMS-1838 
JMS-1839 
JMS-1846 
JMS-1849 
JMS-1861 
JMS-1868 
JMS-1890 
JMS-1893 
JMS-1897 
JMS-1901 
JMS-1911 
JMS-1918 
JMS-1919 
JMS-1920 
JMS-1921 
JMS-1934 
JMS-1937 
JMS-1938 
JMS-1939 
JMS-1942 
JMS-1949 
JMS-1970 
JMS-1980 
JMS-1990 
JMS-1998 
JMS-2012 
JMS-2019 
JMS-2028 
JMS-2037 
JMS-2039 

JMS-2041 
JMS-2043 
JMS-2045 
JMS-2048 
JMS-2049 
JMS-2050 
JMS-2054 
JMS-2056 
JMS-2057 
JMS-2060 
JMS-2061 
JMS-2068 
JMS-2069 
JMS-2074 
JMS-2076 
JMS-2077 
JMS-2083 
JMS-2091 
JMS-2097 
JMS-2100 
JMS-2101 
JMS-2103 
JMS-2112 
JMS-2128 
JMS-2129 
JMS-2131 
JMS-2142 
JMS-2148 
JMS-2161 
JMS-2164 
JMS-2168 
JMS-2176 
JMS-2178 
JMS-2184 
JMS-2187 
JMS-2196 
JMS-2201 
JMS-2202 
JMS-2204 
JMS-2208 
JMS-2209 
JMS-2212 
JMS-2213 
JMS-2214 
JMS-2217 

JMS-2218 
JMS-2224 
JMS-2225 
JMS-2232 
JMS-2236 
JMS-2239 
JMS-2244 
JMS-2246 
JMS-2247 
JMS-2248 
JMS-2249 
JMS-2252 
JMS-2254 
JMS-2255 
JMS-2261 
JMS-2279 
JMS-2290 
JMS-2291 
JMS-2293 
JMS-2299 
JMS-2301 
JMS-2303 
JMS-2305 
JMS-2308 
JMS-2309 
JMS-2310 
JMS-2313 
JMS-2325 
JMS-2333 
JMS-2346 
JMS-2357 
JMS-2362 
JMS-2365 
JMS-2373 
JMS-2379 
JMS-2380 
JMS-2392 
JMS-2412 
JMS-2417 
JMS-2432 
JMS-2435 
JMS-2436 
JMS-2442 
JMS-2444 
JMS-2456 

JMS-2463 
JMS-2470 
JMS-2482 
JMS-2486 
JMS-2489 
JMS-2502 
JMS-2506 
JMS-2508 
JMS-2510 
JMS-2511 
JMS-2603 
JMS-2625 
JMS-2628 
JMS-2660 
JMS-2662 
JMS-2692 
JMS-2699 
JMS-2709 
JMS-2718 
JMS-2726 
JMS-2745 
JMS-2746 
JMS-2760 
JMS-2772 
JMS-2811 
JMS-2846 
JMS-2883 
JMS-2891 
JMS-2896 
JMS-2899 
JMS-2902 

LusiadasSA-0082 
LusiadasSA-0159 
LusiadasSA-0164 
LusiadasSA-0173 
LusiadasSA-0201 
LusiadasSA-0246 
LusiadasSA-0345 
LusiadasSA-0367 
LusiadasSA-0514 
LusiadasSA-0561 
LusiadasSA-0600 
LusiadasSA-0629 
LusiadasSA-0634 
LusiadasSA-0649 
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LusiadasSA-0711 
LusiadasSA-0733 
LusiadasSA-0754 
LusiadasSA-0756 
LusiadasSA-0808 
LusiadasSA-0815 
LusiadasSA-0831 
LusiadasSA-0837 
LusiadasSA-0869 
LusiadasSA-0885 
LusiadasSA-0955 
LusiadasSA-1009 
LusiadasSA-1010 
LusiadasSA-1021 
LusiadasSA-1028 
LusiadasSA-1050 
LusiadasSA-1063 
LusiadasSA-1069 
LusiadasSA-1077 
LusiadasSA-1092 
LusiadasSA-1106 
LusiadasSA-1110 
LusiadasSA-1111 
LusiadasSA-1117 
LusiadasSA-1118 
LusiadasSA-1125 
LusiadasSA-1133 
LusiadasSA-1144 
LusiadasSA-1146 
LusiadasSA-1150 
LusiadasSA-1160 
LusiadasSA-1172 
LusiadasSA-1181 
LusiadasSA-1186 
LusiadasSA-1187 
LusiadasSA-1208 
LusiadasSA-1256 
LusiadasSA-1289 
LusiadasSA-1291 
LusiadasSA-1308 
LusiadasSA-1333 
LusiadasSA-1335 
LusiadasSA-1336 
LusiadasSA-1338 
LusiadasSA-1340 

LusiadasSA-1352 
LusiadasSA-1359 
LusiadasSA-1377 
LusiadasSA-1379 
LusiadasSA-1384 
LusiadasSA-1390 
LusiadasSA-1391 
LusiadasSA-1396 
LusiadasSA-1416 
LusiadasSA-1419 
LusiadasSA-1420 
LusiadasSA-1428 
LusiadasSA-1499 
LusiadasSA-1511 
LusiadasSA-1522 
LusiadasSA-1531 
LusiadasSA-1532 
LusiadasSA-1535 
LusiadasSA-1538 
LusiadasSA-1552 
LusiadasSA-1554 
LusiadasSA-1556 
LusiadasSA-1595 
LusiadasSA-1604 
LusiadasSA-1612 
LusiadasSA-1620 
LusiadasSA-1626 
LusiadasSA-1628 
LusiadasSA-1632 
LusiadasSA-1634 
LusiadasSA-1641 
LusiadasSA-1658 
LusiadasSA-1660 
LusiadasSA-1680 
LusiadasSA-1681 
LusiadasSA-1709 
LusiadasSA-1729 
LusiadasSA-1750 
LusiadasSA-1751 
LusiadasSA-1752 
LusiadasSA-1800 
LusiadasSA-1801 
LusiadasSA-1872 
LusiadasSA-1895 
LusiadasSA-1899 

LusiadasSA-1900 
LusiadasSA-1945 
LusiadasSA-1952 
LusiadasSA-1987 
LusiadasSA-2016 
LusiadasSA-2030 
LusiadasSA-2033 
LusiadasSA-2065 
LusiadasSA-2069 
LusiadasSA-2073 
LusiadasSA-2116 
LusiadasSA-2127 
LusiadasSA-2129 
LusiadasSA-2130 
LusiadasSA-2134 
LusiadasSA-2146 
LusiadasSA-2151 
LusiadasSA-2165 
LusiadasSA-2177 
LusiadasSA-2201 
LusiadasSA-2206 
LusiadasSA-2216 
LusiadasSA-2230 
LusiadasSA-2239 
LusiadasSA-2244 
LusiadasSA-2251 
LusiadasSA-2252 
LusiadasSA-2255 
LusiadasSA-2260 
LusiadasSA-2261 
LusiadasSA-2280 
LusiadasSA-2288 
LusiadasSA-2317 
LusiadasSA-2320 
LusiadasSA-2322 
LusiadasSA-2323 
LusiadasSA-2324 
LusiadasSA-2325 
LusiadasSA-2326 
LusiadasSA-2329 

LusiadasSGPS-0016 
LusiadasSGPS-0069 
LusiadasSGPS-0076 
LusiadasSGPS-0077 
LusiadasSGPS-0088 

LusiadasSGPS-0091 
LusiadasSGPS-0092 
LusiadasSGPS-0098 
LusiadasSGPS-0099 
LusiadasSGPS-0127 
LusiadasSGPS-0136 
LusiadasSGPS-0142 
LusiadasSGPS-0147 
LusiadasSGPS-0148 
LusiadasSGPS-0158 
LusiadasSGPS-0268 
LusiadasSGPS-0270 
LusiadasSGPS-0312 
LusiadasSGPS-0326 
LusiadasSGPS-0384 
LusiadasSGPS-0443 
LusiadasSGPS-0481 

LuzSaude-0002 
LuzSaude-0008 
LuzSaude-0010 
LuzSaude-0012 
LuzSaude-0104 
LuzSaude-0109 
LuzSaude-0241 
LuzSaude-0242 
LuzSaude-0244 
LuzSaude-0247 
LuzSaude-0249 
LuzSaude-0253 
LuzSaude-0258 
LuzSaude-0261 
LuzSaude-0265 
LuzSaude-0266 
LuzSaude-0275 
LuzSaude-0276 
LuzSaude-0281 
LuzSaude-0283 
LuzSaude-0290 
LuzSaude-0294 
LuzSaude-0307 
LuzSaude-0309 
LuzSaude-0311 
LuzSaude-0315 
LuzSaude-0318 
LuzSaude-0332 
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LuzSaude-0333 
LuzSaude-0356 
LuzSaude-0375 
LuzSaude-0376 
LuzSaude-0395 
LuzSaude-0396 
LuzSaude-0397 
LuzSaude-0421 
LuzSaude-0427 
LuzSaude-0429 
LuzSaude-0433 
LuzSaude-0462 
LuzSaude-0481 
LuzSaude-0483 
LuzSaude-0494 
LuzSaude-0508 
LuzSaude-0519 
LuzSaude-0554 
LuzSaude-0566 
LuzSaude-0569 
LuzSaude-0580 
LuzSaude-0587 
LuzSaude-0595 
LuzSaude-0603 
LuzSaude-0606 
LuzSaude-0610 
LuzSaude-0613 
LuzSaude-0621 
LuzSaude-0622 
LuzSaude-0629 
LuzSaude-0643 
LuzSaude-0644 
LuzSaude-0650 
LuzSaude-0651 
LuzSaude-0659 
LuzSaude-0661 
LuzSaude-0662 
LuzSaude-0665 
LuzSaude-0669 
LuzSaude-0670 
LuzSaude-0678 
LuzSaude-0679 
LuzSaude-0682 
LuzSaude-0684 
LuzSaude-0686 

LuzSaude-0687 
LuzSaude-0690 
LuzSaude-0727 
LuzSaude-0730 
LuzSaude-0748 
LuzSaude-0758 
LuzSaude-0760 
LuzSaude-0770 
LuzSaude-0771 
LuzSaude-0776 
LuzSaude-0778 
LuzSaude-0779 
LuzSaude-0781 
LuzSaude-0783 
LuzSaude-0785 
LuzSaude-0789 
LuzSaude-0790 
LuzSaude-0793 
LuzSaude-0794 
LuzSaude-0806 
LuzSaude-0809 
LuzSaude-0810 
LuzSaude-0813 
LuzSaude-0814 
LuzSaude-0816 
LuzSaude-0817 
LuzSaude-0818 
LuzSaude-0819 
LuzSaude-0821 
LuzSaude-0822 
LuzSaude-0862 
LuzSaude-0867 
LuzSaude-0872 
LuzSaude-0874 
LuzSaude-0875 
LuzSaude-0878 
LuzSaude-0887 
LuzSaude-0904 
LuzSaude-0907 
LuzSaude-0908 
LuzSaude-0912 
LuzSaude-0915 
LuzSaude-0926 
LuzSaude-0949 
LuzSaude-0954 

LuzSaude-0971 
LuzSaude-0977 
LuzSaude-0997 
LuzSaude-0998 
LuzSaude-1000 
LuzSaude-1016 
LuzSaude-1051 
LuzSaude-1052 
LuzSaude-1062 
LuzSaude-1074 
LuzSaude-1085 
LuzSaude-1098 
LuzSaude-1106 
LuzSaude-1113 
LuzSaude-1119 
LuzSaude-1122 
LuzSaude-1145 
LuzSaude-1148 
LuzSaude-1152 
LuzSaude-1175 
LuzSaude-1176 
LuzSaude-1178 
LuzSaude-1199 
LuzSaude-1225 
LuzSaude-1244 
LuzSaude-1248 
LuzSaude-1363 
LuzSaude-1365 
LuzSaude-1366 
LuzSaude-1397 
LuzSaude-1401 
LuzSaude-1430 
LuzSaude-1433 
LuzSaude-1453 
LuzSaude-1454 
LuzSaude-1463 
LuzSaude-1470 
LuzSaude-1473 
LuzSaude-1477 
LuzSaude-1479 
LuzSaude-1481 
LuzSaude-1488 
LuzSaude-1499 
LuzSaude-1523 
LuzSaude-1525 

LuzSaude-1535 
LuzSaude-1556 
LuzSaude-1563 
LuzSaude-1588 
LuzSaude-1632 
LuzSaude-1634 
LuzSaude-1664 
LuzSaude-1679 
LuzSaude-1703 
LuzSaude-1717 
LuzSaude-1739 
LuzSaude-1765 
LuzSaude-1766 
LuzSaude-1806 
LuzSaude-1810 
LuzSaude-1812 
LuzSaude-1872 
LuzSaude-1884 
LuzSaude-1885 
LuzSaude-1907 
LuzSaude-1910 
LuzSaude-1911 
LuzSaude-1914 
LuzSaude-1915 
LuzSaude-1957 
LuzSaude-1971 
LuzSaude-1979 
LuzSaude-1983 
LuzSaude-1988 
LuzSaude-1990 
LuzSaude-1996 
LuzSaude-2002 
LuzSaude-2015 
LuzSaude-2020 
LuzSaude-2028 
LuzSaude-2030 
LuzSaude-2038 
LuzSaude-2043 
LuzSaude-2049 
LuzSaude-2054 
LuzSaude-2060 
LuzSaude-2061 
LuzSaude-2074 
LuzSaude-2075 
LuzSaude-2082 
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LuzSaude-2085 
LuzSaude-2091 
LuzSaude-2092 
LuzSaude-2093 
LuzSaude-2102 
LuzSaude-2104 
LuzSaude-2108 
LuzSaude-2120 
LuzSaude-2121 
LuzSaude-2122 
LuzSaude-2123 
LuzSaude-2126 
LuzSaude-2149 
LuzSaude-2150 
LuzSaude-2151 
LuzSaude-2153 
LuzSaude-2163 
LuzSaude-2168 
LuzSaude-2182 
LuzSaude-2183 
LuzSaude-2185 
LuzSaude-2196 
LuzSaude-2228 
LuzSaude-2230 
LuzSaude-2249 
LuzSaude-2252 
LuzSaude-2254 
LuzSaude-2273 
LuzSaude-2274 
LuzSaude-2275 
LuzSaude-2282 
LuzSaude-2284 
LuzSaude-2286 
LuzSaude-2290 
LuzSaude-2294 
LuzSaude-2310 
LuzSaude-2311 
LuzSaude-2316 
LuzSaude-2317 
LuzSaude-2326 
LuzSaude-2329 
LuzSaude-2330 
LuzSaude-2335 
LuzSaude-2340 
LuzSaude-2341 

LuzSaude-2344 
LuzSaude-2350 
LuzSaude-2366 
LuzSaude-2399 
LuzSaude-2407 
LuzSaude-2414 
LuzSaude-2428 
LuzSaude-2433 
LuzSaude-2437 
LuzSaude-2439 
LuzSaude-2448 
LuzSaude-2470 
LuzSaude-2497 
LuzSaude-2515 
LuzSaude-2533 
LuzSaude-2555 
LuzSaude-2575 
LuzSaude-2607 
LuzSaude-2647 
LuzSaude-2692 
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ANEXO 9 

Documentos relevantes para imputação à Lusíadas SGPS 

APHP-0008 
APHP-0014 
APHP-0016 
APHP-0031 
APHP-0051 
APHP-0052 
APHP-0054 
APHP-0064 
APHP-0069 
APHP-0073 
APHP-0074 
APHP-0075 
APHP-0077 
APHP-0093 
APHP-0102 
APHP-0103 
APHP-0104 
APHP-0108 
APHP-0122 
APHP-0136 
APHP-0170 
APHP-0263 
APHP-0297 
APHP-0312 
APHP-0330 
APHP-0368 
APHP-0373 
APHP-0380 
APHP-0648 
APHP-0663 
APHP-0675 
APHP-0678 
APHP-0719 
APHP-0732 
APHP-0749 
APHP-0775 
APHP-0782 
APHP-0793 
APHP-0824 
APHP-0829 
APHP-0833 
APHP-1040 

APHP-1050 
APHP-1060 
APHP-1094 
APHP-1110 
APHP-1126 
APHP-1130 
APHP-1139 
APHP-1146 
APHP-1180 
APHP-1187 
APHP-1226 
APHP-1234 
APHP-1253 
APHP-1304 
APHP-1345 
APHP-1502 
APHP-1527 
APHP-1538 
APHP-1542 
APHP-1556 
APHP-1572 
APHP-1635 
APHP-1638 
APHP-1650 
APHP-1671 
APHP-1679 
APHP-1708 
APHP-1718 
APHP-1752 
GTS-0003 
GTS-0004 
GTS-0076 
GTS-0077 
GTS-0091 
GTS-0106 
GTS-0114 
GTS-0162 
GTS-0181 
GTS-0182 
HPA-0028 
HPA-0029 
HPA-0030 

HPA-0031 
HPA-0032 
HPA-0035 
HPA-0037 
HPA-0038 
HPA-0055 
HPA-0062 
HPA-0063 
HPA-0065 
HPA-0067 
HPA-0068 
HPA-0090 
HPA-0091 
HPA-0093 
HPA-0094 
HPA-0096 
HPA-0143 
HPA-0146 
HPA-0158 
HPA-0162 
HPA-0164 
HPA-0195 
HPA-0229 
HPA-0253 
HPA-0257 
HPA-0258 
HPA-0271 
HPA-0301 
HPA-0304 
HPA-0305 
HPA-0309 
HPA-0313 
HPA-0315 
HPA-0317 
HPA-0318 
HPA-0319 
HPA-0323 
HPA-0329 
HPA-0332 
HPA-0333 
HPA-0334 
HPA-0335 

HPA-0336 
HPA-0340 
HPA-0341 
HPA-0345 
HPA-0348 
HPA-0376 
HPA-0401 
JMS-0376 
JMS-0408 
JMS-0417 
JMS-0419 
JMS-0449 
JMS-0463 
JMS-0473 
JMS-0573 
JMS-0591 
JMS-0593 
JMS-0594 
JMS-0606 
JMS-0610 
JMS-0611 
JMS-0615 
JMS-0623 
JMS-0717 
JMS-0742 
JMS-0758 
JMS-0877 
JMS-0901 
JMS-0922 
JMS-0924 
JMS-0988 
JMS-1035 
JMS-1059 
JMS-1062 
JMS-1065 
JMS-1146 
JMS-1152 
JMS-1169 
JMS-1240 
JMS-1303 
JMS-1323 
JMS-1324 
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JMS-1384 
JMS-1421 
JMS-1422 
JMS-1445 
JMS-1543 
JMS-1583 
JMS-1604 
JMS-1868 
JMS-1893 
JMS-1901 
JMS-1911 
JMS-1942 
JMS-1998 
JMS-2012 
JMS-2028 
JMS-2050 
JMS-2057 
JMS-2068 
JMS-2069 
JMS-2074 
JMS-2076 
JMS-2091 
JMS-2129 
JMS-2142 
JMS-2148 
JMS-2184 
JMS-2248 
JMS-2249 
JMS-2252 
JMS-2254 
JMS-2255 
JMS-2299 
JMS-2412 
JMS-2432 
JMS-2436 
JMS-2482 
JMS-2745 
JMS-2746 
JMS-2760 
JMS-2772 
JMS-2846 
JMS-2883 
JMS-2899 
JMS-2902 

LusiadasSA-0004 

LusiadasSA-0006 
LusiadasSA-0082 
LusiadasSA-0129 
LusiadasSA-0138 
LusiadasSA-0345 
LusiadasSA-0754 
LusiadasSA-0955 
LusiadasSA-1009 
LusiadasSA-1010 
LusiadasSA-1021 
LusiadasSA-1028 
LusiadasSA-1050 
LusiadasSA-1053 
LusiadasSA-1111 
LusiadasSA-1117 
LusiadasSA-1144 
LusiadasSA-1187 
LusiadasSA-1291 
LusiadasSA-1338 
LusiadasSA-1483 
LusiadasSA-1499 
LusiadasSA-1522 
LusiadasSA-1552 
LusiadasSA-1554 
LusiadasSA-1575 
LusiadasSA-1581 
LusiadasSA-1592 
LusiadasSA-1595 
LusiadasSA-1604 
LusiadasSA-1612 
LusiadasSA-1626 
LusiadasSA-1641 
LusiadasSA-1658 
LusiadasSA-1660 
LusiadasSA-1681 
LusiadasSA-1921 
LusiadasSA-1945 
LusiadasSA-2073 
LusiadasSA-2128 
LusiadasSA-2129 
LusiadasSA-2131 
LusiadasSA-2133 
LusiadasSA-2134 
LusiadasSA-2135 
LusiadasSA-2136 

LusiadasSA-2155 
LusiadasSA-2161 
LusiadasSA-2181 
LusiadasSA-2186 
LusiadasSA-2201 
LusiadasSA-2204 
LusiadasSA-2210 
LusiadasSA-2211 
LusiadasSA-2230 
LusiadasSA-2239 
LusiadasSA-2242 
LusiadasSA-2244 
LusiadasSA-2253 
LusiadasSA-2254 
LusiadasSA-2255 
LusiadasSA-2259 
LusiadasSA-2260 
LusiadasSA-2261 
LusiadasSA-2280 
LusiadasSA-2288 
LusiadasSA-2320 
LusiadasSA-2329 

LusiadasSGPS-0002 
LusiadasSGPS-0016 
LusiadasSGPS-0029 
LusiadasSGPS-0040 
LusiadasSGPS-0047 
LusiadasSGPS-0058 
LusiadasSGPS-0069 
LusiadasSGPS-0076 
LusiadasSGPS-0077 
LusiadasSGPS-0084 
LusiadasSGPS-0088 
LusiadasSGPS-0091 
LusiadasSGPS-0092 
LusiadasSGPS-0098 
LusiadasSGPS-0099 
LusiadasSGPS-0127 
LusiadasSGPS-0136 
LusiadasSGPS-0142 
LusiadasSGPS-0147 
LusiadasSGPS-0148 
LusiadasSGPS-0158 
LusiadasSGPS-0212 
LusiadasSGPS-0232 

LusiadasSGPS-0242 
LusiadasSGPS-0256 
LusiadasSGPS-0262 
LusiadasSGPS-0268 
LusiadasSGPS-0270 
LusiadasSGPS-0353 
LusiadasSGPS-0357 
LusiadasSGPS-0364 
LusiadasSGPS-0443 
LusiadasSGPS-0481 
LusiadasSGPS-0489 
LusiadasSGPS-0491 
LusiadasSGPS-0493 
LusiadasSGPS-0498 
LusiadasSGPS-0517 
LusiadasSGPS-0523 
LusiadasSGPS-0547 

LuzSaude-0008 
LuzSaude-0010 
LuzSaude-0104 
LuzSaude-0109 
LuzSaude-0241 
LuzSaude-0242 
LuzSaude-0244 
LuzSaude-0247 
LuzSaude-0249 
LuzSaude-0253 
LuzSaude-0258 
LuzSaude-0261 
LuzSaude-0265 
LuzSaude-0266 
LuzSaude-0275 
LuzSaude-0276 
LuzSaude-0281 
LuzSaude-0283 
LuzSaude-0290 
LuzSaude-0294 
LuzSaude-0307 
LuzSaude-0309 
LuzSaude-0311 
LuzSaude-0315 
LuzSaude-0318 
LuzSaude-0332 
LuzSaude-0333 
LuzSaude-0356 
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LuzSaude-0375 
LuzSaude-0376 
LuzSaude-0395 
LuzSaude-0396 
LuzSaude-0397 
LuzSaude-0421 
LuzSaude-0427 
LuzSaude-0429 
LuzSaude-0433 
LuzSaude-0462 
LuzSaude-0481 
LuzSaude-0483 
LuzSaude-0494 
LuzSaude-0508 
LuzSaude-0519 
LuzSaude-0554 
LuzSaude-0566 
LuzSaude-0569 
LuzSaude-0580 
LuzSaude-0587 
LuzSaude-0595 
LuzSaude-0603 
LuzSaude-0606 
LuzSaude-0610 
LuzSaude-0613 
LuzSaude-0621 
LuzSaude-0622 
LuzSaude-0643 
LuzSaude-0644 
LuzSaude-0650 
LuzSaude-0651 
LuzSaude-0659 
LuzSaude-0661 
LuzSaude-0662 
LuzSaude-0665 
LuzSaude-0670 
LuzSaude-0678 
LuzSaude-0679 
LuzSaude-0682 
LuzSaude-0684 
LuzSaude-0686 
LuzSaude-0727 
LuzSaude-0730 
LuzSaude-0748 
LuzSaude-0758 

LuzSaude-0770 
LuzSaude-0771 
LuzSaude-0776 
LuzSaude-0778 
LuzSaude-0779 
LuzSaude-0781 
LuzSaude-0783 
LuzSaude-0789 
LuzSaude-0790 
LuzSaude-0793 
LuzSaude-0794 
LuzSaude-0806 
LuzSaude-0809 
LuzSaude-0810 
LuzSaude-0813 
LuzSaude-0814 
LuzSaude-0816 
LuzSaude-0817 
LuzSaude-0818 
LuzSaude-0819 
LuzSaude-0822 
LuzSaude-0862 
LuzSaude-0867 
LuzSaude-0872 
LuzSaude-0874 
LuzSaude-0875 
LuzSaude-0878 
LuzSaude-0887 
LuzSaude-0904 
LuzSaude-0907 
LuzSaude-0908 
LuzSaude-0915 
LuzSaude-0926 
LuzSaude-0949 
LuzSaude-0954 
LuzSaude-0971 
LuzSaude-0977 
LuzSaude-0997 
LuzSaude-0998 
LuzSaude-1000 
LuzSaude-1016 
LuzSaude-1051 
LuzSaude-1052 
LuzSaude-1062 
LuzSaude-1074 

LuzSaude-1085 
LuzSaude-1098 
LuzSaude-1106 
LuzSaude-1113 
LuzSaude-1119 
LuzSaude-1122 
LuzSaude-1145 
LuzSaude-1148 
LuzSaude-1152 
LuzSaude-1175 
LuzSaude-1176 
LuzSaude-1178 
LuzSaude-1199 
LuzSaude-1225 
LuzSaude-1244 
LuzSaude-1248 
LuzSaude-1363 
LuzSaude-1401 
LuzSaude-1430 
LuzSaude-1453 
LuzSaude-1454 
LuzSaude-1473 
LuzSaude-1477 
LuzSaude-1481 
LuzSaude-1563 
LuzSaude-1664 
LuzSaude-1717 
LuzSaude-1872 
LuzSaude-1907 
LuzSaude-1910 
LuzSaude-1911 
LuzSaude-2002 
LuzSaude-2038 
LuzSaude-2074 
LuzSaude-2196 
LuzSaude-2228 
LuzSaude-2230 
LuzSaude-2249 
LuzSaude-2252 
LuzSaude-2254 
LuzSaude-2273 
LuzSaude-2275 
LuzSaude-2282 
LuzSaude-2284 
LuzSaude-2286 

LuzSaude-2290 
LuzSaude-2294 
LuzSaude-2311 
LuzSaude-2316 
LuzSaude-2317 
LuzSaude-2329 
LuzSaude-2335 
LuzSaude-2350 
LuzSaude-2366 
LuzSaude-2399 
LuzSaude-2407 
LuzSaude-2414 
LuzSaude-2428 
LuzSaude-2433 
LuzSaude-2437 
LuzSaude-2439 
LuzSaude-2448 
LuzSaude-2497 
LuzSaude-2515 
LuzSaude-2533 
LuzSaude-2555 
LuzSaude-2647 
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ANEXO 10 

Documentos relevantes para imputação à Lusíadas 

APHP-0008 
APHP-0014 
APHP-0016 
APHP-0031 
APHP-0051 
APHP-0052 
APHP-0054 
APHP-0064 
APHP-0069 
APHP-0073 
APHP-0074 
APHP-0075 
APHP-0077 
APHP-0093 
APHP-0102 
APHP-0103 
APHP-0104 
APHP-0108 
APHP-0122 
APHP-0136 
APHP-0170 
APHP-0263 
APHP-0297 
APHP-0312 
APHP-0330 
APHP-0368 
APHP-0373 
APHP-0380 
APHP-0475 
APHP-0648 
APHP-0663 
APHP-0675 
APHP-0678 
APHP-0719 
APHP-0732 
APHP-0749 
APHP-0775 
APHP-0782 
APHP-0789 
APHP-0793 
APHP-0824 
APHP-0829 

APHP-0831 
APHP-0833 
APHP-1038 
APHP-1040 
APHP-1050 
APHP-1060 
APHP-1079 
APHP-1089 
APHP-1094 
APHP-1104 
APHP-1110 
APHP-1126 
APHP-1130 
APHP-1139 
APHP-1146 
APHP-1180 
APHP-1183 
APHP-1187 
APHP-1196 
APHP-1226 
APHP-1234 
APHP-1253 
APHP-1304 
APHP-1345 
APHP-1369 
APHP-1372 
APHP-1469 
APHP-1487 
APHP-1488 
APHP-1489 
APHP-1492 
APHP-1498 
APHP-1502 
APHP-1527 
APHP-1538 
APHP-1542 
APHP-1556 
APHP-1572 
APHP-1604 
APHP-1635 
APHP-1638 
APHP-1650 

APHP-1671 
APHP-1679 
APHP-1708 
APHP-1718 
APHP-1752 
GTS-0003 
GTS-0004 
GTS-0031 
GTS-0033 
GTS-0068 
GTS-0076 
GTS-0077 
GTS-0091 
GTS-0106 
GTS-0112 
GTS-0114 
GTS-0149 
GTS-0150 
GTS-0162 
GTS-0166 
GTS-0181 
GTS-0182 
HPA-0028 
HPA-0029 
HPA-0030 
HPA-0031 
HPA-0032 
HPA-0035 
HPA-0037 
HPA-0038 
HPA-0055 
HPA-0062 
HPA-0063 
HPA-0065 
HPA-0067 
HPA-0068 
HPA-0090 
HPA-0091 
HPA-0093 
HPA-0094 
HPA-0096 
HPA-0143 

HPA-0146 
HPA-0155 
HPA-0158 
HPA-0162 
HPA-0164 
HPA-0195 
HPA-0229 
HPA-0230 
HPA-0253 
HPA-0257 
HPA-0258 
HPA-0271 
HPA-0301 
HPA-0304 
HPA-0305 
HPA-0309 
HPA-0313 
HPA-0315 
HPA-0317 
HPA-0318 
HPA-0319 
HPA-0323 
HPA-0329 
HPA-0332 
HPA-0333 
HPA-0334 
HPA-0335 
HPA-0336 
HPA-0340 
HPA-0341 
HPA-0345 
HPA-0348 
HPA-0376 
HPA-0401 
JMS-0156 
JMS-0158 
JMS-0159 
JMS-0167 
JMS-0179 
JMS-0228 
JMS-0231 
JMS-0232 
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JMS-0237 
JMS-0258 
JMS-0262 
JMS-0263 
JMS-0282 
JMS-0285 
JMS-0296 
JMS-0298 
JMS-0299 
JMS-0300 
JMS-0303 
JMS-0312 
JMS-0313 
JMS-0316 
JMS-0321 
JMS-0329 
JMS-0349 
JMS-0355 
JMS-0370 
JMS-0376 
JMS-0408 
JMS-0417 
JMS-0419 
JMS-0449 
JMS-0463 
JMS-0473 
JMS-0504 
JMS-0573 
JMS-0591 
JMS-0593 
JMS-0594 
JMS-0606 
JMS-0610 
JMS-0611 
JMS-0615 
JMS-0623 
JMS-0683 
JMS-0717 
JMS-0742 
JMS-0758 
JMS-0877 
JMS-0886 
JMS-0901 
JMS-0922 
JMS-0924 

JMS-0966 
JMS-0988 
JMS-1035 
JMS-1059 
JMS-1062 
JMS-1065 
JMS-1091 
JMS-1094 
JMS-1097 
JMS-1114 
JMS-1146 
JMS-1150 
JMS-1152 
JMS-1156 
JMS-1169 
JMS-1240 
JMS-1245 
JMS-1265 
JMS-1266 
JMS-1268 
JMS-1273 
JMS-1287 
JMS-1288 
JMS-1289 
JMS-1291 
JMS-1300 
JMS-1301 
JMS-1302 
JMS-1303 
JMS-1305 
JMS-1323 
JMS-1324 
JMS-1340 
JMS-1342 
JMS-1378 
JMS-1384 
JMS-1421 
JMS-1422 
JMS-1445 
JMS-1451 
JMS-1460 
JMS-1464 
JMS-1470 
JMS-1471 
JMS-1472 

JMS-1473 
JMS-1480 
JMS-1481 
JMS-1484 
JMS-1488 
JMS-1492 
JMS-1505 
JMS-1512 
JMS-1513 
JMS-1516 
JMS-1521 
JMS-1525 
JMS-1526 
JMS-1536 
JMS-1537 
JMS-1543 
JMS-1544 
JMS-1545 
JMS-1583 
JMS-1584 
JMS-1589 
JMS-1604 
JMS-1622 
JMS-1637 
JMS-1638 
JMS-1639 
JMS-1658 
JMS-1672 
JMS-1675 
JMS-1691 
JMS-1692 
JMS-1693 
JMS-1699 
JMS-1714 
JMS-1741 
JMS-1742 
JMS-1764 
JMS-1777 
JMS-1781 
JMS-1799 
JMS-1807 
JMS-1822 
JMS-1825 
JMS-1827 
JMS-1835 

JMS-1838 
JMS-1839 
JMS-1846 
JMS-1849 
JMS-1861 
JMS-1868 
JMS-1890 
JMS-1893 
JMS-1897 
JMS-1901 
JMS-1911 
JMS-1918 
JMS-1921 
JMS-1937 
JMS-1942 
JMS-1949 
JMS-1970 
JMS-1980 
JMS-1998 
JMS-2012 
JMS-2028 
JMS-2037 
JMS-2039 
JMS-2041 
JMS-2043 
JMS-2045 
JMS-2048 
JMS-2050 
JMS-2054 
JMS-2056 
JMS-2057 
JMS-2060 
JMS-2061 
JMS-2068 
JMS-2069 
JMS-2074 
JMS-2076 
JMS-2091 
JMS-2097 
JMS-2100 
JMS-2101 
JMS-2103 
JMS-2112 
JMS-2128 
JMS-2129 
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JMS-2131 
JMS-2142 
JMS-2148 
JMS-2161 
JMS-2164 
JMS-2168 
JMS-2176 
JMS-2178 
JMS-2184 
JMS-2187 
JMS-2196 
JMS-2201 
JMS-2202 
JMS-2204 
JMS-2208 
JMS-2209 
JMS-2213 
JMS-2214 
JMS-2217 
JMS-2224 
JMS-2225 
JMS-2232 
JMS-2236 
JMS-2239 
JMS-2244 
JMS-2246 
JMS-2247 
JMS-2248 
JMS-2249 
JMS-2252 
JMS-2254 
JMS-2255 
JMS-2261 
JMS-2279 
JMS-2290 
JMS-2291 
JMS-2293 
JMS-2299 
JMS-2301 
JMS-2303 
JMS-2305 
JMS-2308 
JMS-2309 
JMS-2310 
JMS-2313 

JMS-2325 
JMS-2346 
JMS-2362 
JMS-2365 
JMS-2373 
JMS-2379 
JMS-2380 
JMS-2412 
JMS-2417 
JMS-2432 
JMS-2435 
JMS-2436 
JMS-2444 
JMS-2456 
JMS-2463 
JMS-2470 
JMS-2482 
JMS-2486 
JMS-2502 
JMS-2506 
JMS-2508 
JMS-2510 
JMS-2511 
JMS-2745 
JMS-2746 
JMS-2760 
JMS-2772 
JMS-2846 
JMS-2883 
JMS-2899 
JMS-2902 

LusiadasSA-0004 
LusiadasSA-0006 
LusiadasSA-0032 
LusiadasSA-0040 
LusiadasSA-0082 
LusiadasSA-0129 
LusiadasSA-0138 
LusiadasSA-0159 
LusiadasSA-0164 
LusiadasSA-0173 
LusiadasSA-0201 
LusiadasSA-0246 
LusiadasSA-0345 
LusiadasSA-0367 

LusiadasSA-0514 
LusiadasSA-0561 
LusiadasSA-0600 
LusiadasSA-0629 
LusiadasSA-0634 
LusiadasSA-0649 
LusiadasSA-0711 
LusiadasSA-0733 
LusiadasSA-0754 
LusiadasSA-0756 
LusiadasSA-0808 
LusiadasSA-0815 
LusiadasSA-0831 
LusiadasSA-0837 
LusiadasSA-0869 
LusiadasSA-0885 
LusiadasSA-0955 
LusiadasSA-0983 
LusiadasSA-1009 
LusiadasSA-1010 
LusiadasSA-1021 
LusiadasSA-1028 
LusiadasSA-1050 
LusiadasSA-1053 
LusiadasSA-1069 
LusiadasSA-1077 
LusiadasSA-1092 
LusiadasSA-1106 
LusiadasSA-1110 
LusiadasSA-1111 
LusiadasSA-1117 
LusiadasSA-1118 
LusiadasSA-1125 
LusiadasSA-1133 
LusiadasSA-1144 
LusiadasSA-1146 
LusiadasSA-1150 
LusiadasSA-1160 
LusiadasSA-1172 
LusiadasSA-1181 
LusiadasSA-1186 
LusiadasSA-1187 
LusiadasSA-1208 
LusiadasSA-1256 
LusiadasSA-1289 

LusiadasSA-1291 
LusiadasSA-1296 
LusiadasSA-1308 
LusiadasSA-1333 
LusiadasSA-1335 
LusiadasSA-1336 
LusiadasSA-1338 
LusiadasSA-1340 
LusiadasSA-1352 
LusiadasSA-1359 
LusiadasSA-1377 
LusiadasSA-1379 
LusiadasSA-1384 
LusiadasSA-1386 
LusiadasSA-1390 
LusiadasSA-1391 
LusiadasSA-1396 
LusiadasSA-1416 
LusiadasSA-1419 
LusiadasSA-1420 
LusiadasSA-1428 
LusiadasSA-1483 
LusiadasSA-1499 
LusiadasSA-1511 
LusiadasSA-1522 
LusiadasSA-1526 
LusiadasSA-1527 
LusiadasSA-1528 
LusiadasSA-1531 
LusiadasSA-1532 
LusiadasSA-1535 
LusiadasSA-1538 
LusiadasSA-1552 
LusiadasSA-1554 
LusiadasSA-1556 
LusiadasSA-1575 
LusiadasSA-1581 
LusiadasSA-1592 
LusiadasSA-1595 
LusiadasSA-1604 
LusiadasSA-1612 
LusiadasSA-1620 
LusiadasSA-1626 
LusiadasSA-1628 
LusiadasSA-1632 
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LusiadasSA-1634 
LusiadasSA-1641 
LusiadasSA-1658 
LusiadasSA-1660 
LusiadasSA-1680 
LusiadasSA-1681 
LusiadasSA-1709 
LusiadasSA-1729 
LusiadasSA-1750 
LusiadasSA-1751 
LusiadasSA-1752 
LusiadasSA-1800 
LusiadasSA-1801 
LusiadasSA-1872 
LusiadasSA-1895 
LusiadasSA-1899 
LusiadasSA-1900 
LusiadasSA-1921 
LusiadasSA-1945 
LusiadasSA-1952 
LusiadasSA-1987 
LusiadasSA-2016 
LusiadasSA-2030 
LusiadasSA-2033 
LusiadasSA-2060 
LusiadasSA-2065 
LusiadasSA-2069 
LusiadasSA-2073 
LusiadasSA-2103 
LusiadasSA-2116 
LusiadasSA-2127 
LusiadasSA-2128 
LusiadasSA-2129 
LusiadasSA-2130 
LusiadasSA-2131 
LusiadasSA-2132 
LusiadasSA-2133 
LusiadasSA-2134 
LusiadasSA-2135 
LusiadasSA-2136 
LusiadasSA-2137 
LusiadasSA-2141 
LusiadasSA-2146 
LusiadasSA-2151 
LusiadasSA-2155 

LusiadasSA-2161 
LusiadasSA-2165 
LusiadasSA-2177 
LusiadasSA-2181 
LusiadasSA-2186 
LusiadasSA-2201 
LusiadasSA-2204 
LusiadasSA-2206 
LusiadasSA-2210 
LusiadasSA-2211 
LusiadasSA-2216 
LusiadasSA-2230 
LusiadasSA-2239 
LusiadasSA-2242 
LusiadasSA-2244 
LusiadasSA-2251 
LusiadasSA-2252 
LusiadasSA-2253 
LusiadasSA-2254 
LusiadasSA-2255 
LusiadasSA-2259 
LusiadasSA-2260 
LusiadasSA-2261 
LusiadasSA-2280 
LusiadasSA-2288 
LusiadasSA-2317 
LusiadasSA-2320 
LusiadasSA-2322 
LusiadasSA-2323 
LusiadasSA-2324 
LusiadasSA-2325 
LusiadasSA-2326 
LusiadasSA-2329 

LusiadasSGPS-0002 
LusiadasSGPS-0016 
LusiadasSGPS-0029 
LusiadasSGPS-0040 
LusiadasSGPS-0047 
LusiadasSGPS-0058 
LusiadasSGPS-0069 
LusiadasSGPS-0076 
LusiadasSGPS-0077 
LusiadasSGPS-0084 
LusiadasSGPS-0088 
LusiadasSGPS-0091 

LusiadasSGPS-0092 
LusiadasSGPS-0098 
LusiadasSGPS-0099 
LusiadasSGPS-0127 
LusiadasSGPS-0136 
LusiadasSGPS-0142 
LusiadasSGPS-0147 
LusiadasSGPS-0148 
LusiadasSGPS-0158 
LusiadasSGPS-0212 
LusiadasSGPS-0225 
LusiadasSGPS-0232 
LusiadasSGPS-0234 
LusiadasSGPS-0242 
LusiadasSGPS-0256 
LusiadasSGPS-0262 
LusiadasSGPS-0268 
LusiadasSGPS-0270 
LusiadasSGPS-0312 
LusiadasSGPS-0326 
LusiadasSGPS-0353 
LusiadasSGPS-0357 
LusiadasSGPS-0364 
LusiadasSGPS-0384 
LusiadasSGPS-0443 
LusiadasSGPS-0481 
LusiadasSGPS-0489 
LusiadasSGPS-0491 
LusiadasSGPS-0493 
LusiadasSGPS-0498 
LusiadasSGPS-0517 
LusiadasSGPS-0523 
LusiadasSGPS-0547 

LuzSaude-0002 
LuzSaude-0008 
LuzSaude-0010 
LuzSaude-0012 
LuzSaude-0104 
LuzSaude-0109 
LuzSaude-0241 
LuzSaude-0242 
LuzSaude-0244 
LuzSaude-0247 
LuzSaude-0249 
LuzSaude-0253 

LuzSaude-0258 
LuzSaude-0261 
LuzSaude-0265 
LuzSaude-0266 
LuzSaude-0275 
LuzSaude-0276 
LuzSaude-0281 
LuzSaude-0283 
LuzSaude-0290 
LuzSaude-0294 
LuzSaude-0307 
LuzSaude-0309 
LuzSaude-0311 
LuzSaude-0315 
LuzSaude-0318 
LuzSaude-0332 
LuzSaude-0333 
LuzSaude-0356 
LuzSaude-0375 
LuzSaude-0376 
LuzSaude-0395 
LuzSaude-0396 
LuzSaude-0397 
LuzSaude-0421 
LuzSaude-0427 
LuzSaude-0429 
LuzSaude-0433 
LuzSaude-0462 
LuzSaude-0481 
LuzSaude-0483 
LuzSaude-0494 
LuzSaude-0508 
LuzSaude-0519 
LuzSaude-0554 
LuzSaude-0566 
LuzSaude-0569 
LuzSaude-0580 
LuzSaude-0587 
LuzSaude-0595 
LuzSaude-0603 
LuzSaude-0606 
LuzSaude-0610 
LuzSaude-0613 
LuzSaude-0621 
LuzSaude-0622 
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LuzSaude-0629 
LuzSaude-0643 
LuzSaude-0644 
LuzSaude-0650 
LuzSaude-0651 
LuzSaude-0659 
LuzSaude-0661 
LuzSaude-0662 
LuzSaude-0665 
LuzSaude-0669 
LuzSaude-0670 
LuzSaude-0678 
LuzSaude-0679 
LuzSaude-0682 
LuzSaude-0684 
LuzSaude-0686 
LuzSaude-0687 
LuzSaude-0690 
LuzSaude-0727 
LuzSaude-0730 
LuzSaude-0748 
LuzSaude-0758 
LuzSaude-0770 
LuzSaude-0771 
LuzSaude-0776 
LuzSaude-0778 
LuzSaude-0779 
LuzSaude-0781 
LuzSaude-0783 
LuzSaude-0785 
LuzSaude-0789 
LuzSaude-0790 
LuzSaude-0793 
LuzSaude-0794 
LuzSaude-0806 
LuzSaude-0809 
LuzSaude-0810 
LuzSaude-0813 
LuzSaude-0814 
LuzSaude-0816 
LuzSaude-0817 
LuzSaude-0818 
LuzSaude-0819 
LuzSaude-0821 
LuzSaude-0822 

LuzSaude-0862 
LuzSaude-0867 
LuzSaude-0872 
LuzSaude-0874 
LuzSaude-0875 
LuzSaude-0878 
LuzSaude-0887 
LuzSaude-0904 
LuzSaude-0907 
LuzSaude-0908 
LuzSaude-0912 
LuzSaude-0915 
LuzSaude-0926 
LuzSaude-0949 
LuzSaude-0954 
LuzSaude-0971 
LuzSaude-0977 
LuzSaude-0997 
LuzSaude-0998 
LuzSaude-1000 
LuzSaude-1016 
LuzSaude-1051 
LuzSaude-1052 
LuzSaude-1062 
LuzSaude-1074 
LuzSaude-1085 
LuzSaude-1098 
LuzSaude-1106 
LuzSaude-1113 
LuzSaude-1119 
LuzSaude-1122 
LuzSaude-1145 
LuzSaude-1148 
LuzSaude-1152 
LuzSaude-1175 
LuzSaude-1176 
LuzSaude-1178 
LuzSaude-1199 
LuzSaude-1225 
LuzSaude-1244 
LuzSaude-1248 
LuzSaude-1363 
LuzSaude-1401 
LuzSaude-1430 
LuzSaude-1453 

LuzSaude-1454 
LuzSaude-1463 
LuzSaude-1470 
LuzSaude-1473 
LuzSaude-1476 
LuzSaude-1477 
LuzSaude-1479 
LuzSaude-1481 
LuzSaude-1488 
LuzSaude-1523 
LuzSaude-1525 
LuzSaude-1535 
LuzSaude-1563 
LuzSaude-1588 
LuzSaude-1632 
LuzSaude-1634 
LuzSaude-1664 
LuzSaude-1679 
LuzSaude-1703 
LuzSaude-1717 
LuzSaude-1739 
LuzSaude-1765 
LuzSaude-1766 
LuzSaude-1806 
LuzSaude-1810 
LuzSaude-1812 
LuzSaude-1872 
LuzSaude-1884 
LuzSaude-1885 
LuzSaude-1907 
LuzSaude-1910 
LuzSaude-1911 
LuzSaude-1914 
LuzSaude-1915 
LuzSaude-1957 
LuzSaude-1971 
LuzSaude-1979 
LuzSaude-1983 
LuzSaude-1990 
LuzSaude-1996 
LuzSaude-2002 
LuzSaude-2015 
LuzSaude-2020 
LuzSaude-2028 
LuzSaude-2030 

LuzSaude-2038 
LuzSaude-2043 
LuzSaude-2049 
LuzSaude-2054 
LuzSaude-2060 
LuzSaude-2061 
LuzSaude-2074 
LuzSaude-2075 
LuzSaude-2082 
LuzSaude-2085 
LuzSaude-2091 
LuzSaude-2092 
LuzSaude-2093 
LuzSaude-2102 
LuzSaude-2104 
LuzSaude-2108 
LuzSaude-2120 
LuzSaude-2121 
LuzSaude-2122 
LuzSaude-2123 
LuzSaude-2126 
LuzSaude-2149 
LuzSaude-2150 
LuzSaude-2151 
LuzSaude-2163 
LuzSaude-2196 
LuzSaude-2228 
LuzSaude-2230 
LuzSaude-2249 
LuzSaude-2252 
LuzSaude-2254 
LuzSaude-2273 
LuzSaude-2275 
LuzSaude-2282 
LuzSaude-2284 
LuzSaude-2286 
LuzSaude-2290 
LuzSaude-2294 
LuzSaude-2311 
LuzSaude-2316 
LuzSaude-2317 
LuzSaude-2329 
LuzSaude-2335 
LuzSaude-2344 
LuzSaude-2350 
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LuzSaude-2366 
LuzSaude-2399 
LuzSaude-2407 
LuzSaude-2414 
LuzSaude-2428 
LuzSaude-2433 
LuzSaude-2437 
LuzSaude-2439 
LuzSaude-2448 
LuzSaude-2497 
LuzSaude-2515 
LuzSaude-2533 
LuzSaude-2555 
LuzSaude-2575 
LuzSaude-2607 
LuzSaude-2647 
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ANEXO 11 

Documentos relevantes para imputação à Luz 

APHP-0008 
APHP-0014 
APHP-0016 
APHP-0031 
APHP-0051 
APHP-0052 
APHP-0054 
APHP-0064 
APHP-0069 
APHP-0073 
APHP-0074 
APHP-0075 
APHP-0077 
APHP-0093 
APHP-0102 
APHP-0103 
APHP-0104 
APHP-0108 
APHP-0122 
APHP-0136 
APHP-0170 
APHP-0263 
APHP-0297 
APHP-0312 
APHP-0330 
APHP-0368 
APHP-0373 
APHP-0380 
APHP-0475 
APHP-0648 
APHP-0663 
APHP-0675 
APHP-0678 
APHP-0719 
APHP-0732 
APHP-0749 
APHP-0775 
APHP-0782 
APHP-0789 
APHP-0793 
APHP-0796 
APHP-0806 

APHP-0824 
APHP-0829 
APHP-0831 
APHP-0833 
APHP-0845 
APHP-0906 
APHP-0920 
APHP-1038 
APHP-1040 
APHP-1059 
APHP-1060 
APHP-1079 
APHP-1089 
APHP-1094 
APHP-1104 
APHP-1110 
APHP-1126 
APHP-1130 
APHP-1139 
APHP-1146 
APHP-1180 
APHP-1183 
APHP-1187 
APHP-1196 
APHP-1226 
APHP-1234 
APHP-1253 
APHP-1304 
APHP-1345 
APHP-1369 
APHP-1372 
APHP-1469 
APHP-1487 
APHP-1488 
APHP-1489 
APHP-1492 
APHP-1498 
APHP-1502 
APHP-1527 
APHP-1538 
APHP-1539 
APHP-1542 

APHP-1556 
APHP-1572 
APHP-1604 
APHP-1635 
APHP-1638 
APHP-1650 
APHP-1671 
APHP-1679 
APHP-1708 
APHP-1718 
APHP-1752 
GTS-0003 
GTS-0004 
GTS-0031 
GTS-0033 
GTS-0068 
GTS-0076 
GTS-0077 
GTS-0106 
GTS-0112 
GTS-0114 
GTS-0149 
GTS-0150 
GTS-0162 
GTS-0166 
GTS-0181 
GTS-0182 
HPA-0028 
HPA-0029 
HPA-0030 
HPA-0031 
HPA-0032 
HPA-0035 
HPA-0037 
HPA-0038 
HPA-0055 
HPA-0062 
HPA-0063 
HPA-0065 
HPA-0067 
HPA-0068 
HPA-0090 

HPA-0091 
HPA-0093 
HPA-0094 
HPA-0096 
HPA-0143 
HPA-0146 
HPA-0155 
HPA-0158 
HPA-0162 
HPA-0164 
HPA-0195 
HPA-0229 
HPA-0230 
HPA-0253 
HPA-0257 
HPA-0258 
HPA-0271 
HPA-0301 
HPA-0304 
HPA-0305 
HPA-0309 
HPA-0313 
HPA-0315 
HPA-0317 
HPA-0318 
HPA-0319 
HPA-0323 
HPA-0329 
HPA-0332 
HPA-0333 
HPA-0334 
HPA-0335 
HPA-0336 
HPA-0340 
HPA-0341 
HPA-0345 
HPA-0348 
HPA-0376 
HPA-0401 
JMS-0156 
JMS-0158 
JMS-0159 
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JMS-0167 
JMS-0179 
JMS-0228 
JMS-0231 
JMS-0232 
JMS-0237 
JMS-0258 
JMS-0262 
JMS-0263 
JMS-0271 
JMS-0282 
JMS-0285 
JMS-0296 
JMS-0298 
JMS-0299 
JMS-0300 
JMS-0303 
JMS-0312 
JMS-0313 
JMS-0316 
JMS-0321 
JMS-0329 
JMS-0349 
JMS-0357 
JMS-0375 
JMS-0376 
JMS-0399 
JMS-0408 
JMS-0417 
JMS-0419 
JMS-0449 
JMS-0463 
JMS-0473 
JMS-0504 
JMS-0573 
JMS-0591 
JMS-0593 
JMS-0594 
JMS-0606 
JMS-0610 
JMS-0611 
JMS-0615 
JMS-0623 
JMS-0643 
JMS-0683 

JMS-0717 
JMS-0742 
JMS-0758 
JMS-0877 
JMS-0886 
JMS-0901 
JMS-0922 
JMS-0924 
JMS-0966 
JMS-0988 
JMS-1035 
JMS-1059 
JMS-1062 
JMS-1065 
JMS-1091 
JMS-1094 
JMS-1097 
JMS-1114 
JMS-1146 
JMS-1150 
JMS-1152 
JMS-1156 
JMS-1169 
JMS-1238 
JMS-1240 
JMS-1245 
JMS-1265 
JMS-1266 
JMS-1268 
JMS-1273 
JMS-1287 
JMS-1288 
JMS-1289 
JMS-1291 
JMS-1300 
JMS-1301 
JMS-1302 
JMS-1303 
JMS-1305 
JMS-1323 
JMS-1324 
JMS-1340 
JMS-1342 
JMS-1378 
JMS-1384 

JMS-1421 
JMS-1422 
JMS-1445 
JMS-1451 
JMS-1460 
JMS-1464 
JMS-1470 
JMS-1471 
JMS-1472 
JMS-1473 
JMS-1480 
JMS-1481 
JMS-1484 
JMS-1488 
JMS-1492 
JMS-1505 
JMS-1512 
JMS-1513 
JMS-1516 
JMS-1521 
JMS-1523 
JMS-1525 
JMS-1526 
JMS-1536 
JMS-1537 
JMS-1543 
JMS-1544 
JMS-1545 
JMS-1546 
JMS-1550 
JMS-1566 
JMS-1583 
JMS-1584 
JMS-1589 
JMS-1604 
JMS-1605 
JMS-1609 
JMS-1622 
JMS-1637 
JMS-1638 
JMS-1639 
JMS-1658 
JMS-1672 
JMS-1675 
JMS-1691 

JMS-1692 
JMS-1693 
JMS-1699 
JMS-1714 
JMS-1741 
JMS-1742 
JMS-1764 
JMS-1777 
JMS-1781 
JMS-1799 
JMS-1807 
JMS-1822 
JMS-1825 
JMS-1827 
JMS-1828 
JMS-1835 
JMS-1838 
JMS-1839 
JMS-1846 
JMS-1849 
JMS-1861 
JMS-1868 
JMS-1890 
JMS-1893 
JMS-1897 
JMS-1901 
JMS-1911 
JMS-1918 
JMS-1919 
JMS-1920 
JMS-1921 
JMS-1937 
JMS-1939 
JMS-1942 
JMS-1949 
JMS-1970 
JMS-1980 
JMS-1998 
JMS-2012 
JMS-2028 
JMS-2037 
JMS-2039 
JMS-2041 
JMS-2043 
JMS-2045 
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JMS-2048 
JMS-2049 
JMS-2050 
JMS-2054 
JMS-2056 
JMS-2057 
JMS-2060 
JMS-2061 
JMS-2068 
JMS-2069 
JMS-2074 
JMS-2076 
JMS-2091 
JMS-2097 
JMS-2100 
JMS-2101 
JMS-2103 
JMS-2112 
JMS-2128 
JMS-2129 
JMS-2131 
JMS-2142 
JMS-2148 
JMS-2161 
JMS-2164 
JMS-2168 
JMS-2176 
JMS-2178 
JMS-2184 
JMS-2187 
JMS-2196 
JMS-2201 
JMS-2202 
JMS-2204 
JMS-2208 
JMS-2209 
JMS-2212 
JMS-2213 
JMS-2214 
JMS-2217 
JMS-2224 
JMS-2225 
JMS-2232 
JMS-2236 
JMS-2239 

JMS-2244 
JMS-2246 
JMS-2247 
JMS-2248 
JMS-2249 
JMS-2252 
JMS-2254 
JMS-2255 
JMS-2261 
JMS-2279 
JMS-2290 
JMS-2291 
JMS-2293 
JMS-2299 
JMS-2301 
JMS-2303 
JMS-2305 
JMS-2308 
JMS-2309 
JMS-2310 
JMS-2313 
JMS-2325 
JMS-2346 
JMS-2362 
JMS-2365 
JMS-2373 
JMS-2379 
JMS-2380 
JMS-2412 
JMS-2417 
JMS-2432 
JMS-2435 
JMS-2436 
JMS-2444 
JMS-2456 
JMS-2463 
JMS-2470 
JMS-2482 
JMS-2502 
JMS-2506 
JMS-2508 
JMS-2510 
JMS-2511 
JMS-2745 
JMS-2746 

JMS-2760 
JMS-2772 
JMS-2846 
JMS-2883 
JMS-2899 
JMS-2902 

LusiadasSA-0082 
LusiadasSA-0129 
LusiadasSA-0159 
LusiadasSA-0164 
LusiadasSA-0173 
LusiadasSA-0201 
LusiadasSA-0246 
LusiadasSA-0345 
LusiadasSA-0367 
LusiadasSA-0514 
LusiadasSA-0561 
LusiadasSA-0600 
LusiadasSA-0629 
LusiadasSA-0634 
LusiadasSA-0649 
LusiadasSA-0711 
LusiadasSA-0733 
LusiadasSA-0754 
LusiadasSA-0756 
LusiadasSA-0808 
LusiadasSA-0815 
LusiadasSA-0831 
LusiadasSA-0837 
LusiadasSA-0869 
LusiadasSA-0885 
LusiadasSA-0955 
LusiadasSA-0983 
LusiadasSA-1009 
LusiadasSA-1010 
LusiadasSA-1021 
LusiadasSA-1028 
LusiadasSA-1050 
LusiadasSA-1069 
LusiadasSA-1077 
LusiadasSA-1092 
LusiadasSA-1106 
LusiadasSA-1110 
LusiadasSA-1111 
LusiadasSA-1117 

LusiadasSA-1118 
LusiadasSA-1125 
LusiadasSA-1133 
LusiadasSA-1144 
LusiadasSA-1146 
LusiadasSA-1150 
LusiadasSA-1160 
LusiadasSA-1172 
LusiadasSA-1181 
LusiadasSA-1186 
LusiadasSA-1187 
LusiadasSA-1208 
LusiadasSA-1256 
LusiadasSA-1289 
LusiadasSA-1291 
LusiadasSA-1296 
LusiadasSA-1308 
LusiadasSA-1333 
LusiadasSA-1335 
LusiadasSA-1336 
LusiadasSA-1338 
LusiadasSA-1340 
LusiadasSA-1352 
LusiadasSA-1359 
LusiadasSA-1377 
LusiadasSA-1379 
LusiadasSA-1384 
LusiadasSA-1390 
LusiadasSA-1391 
LusiadasSA-1396 
LusiadasSA-1416 
LusiadasSA-1419 
LusiadasSA-1420 
LusiadasSA-1428 
LusiadasSA-1499 
LusiadasSA-1511 
LusiadasSA-1522 
LusiadasSA-1531 
LusiadasSA-1532 
LusiadasSA-1535 
LusiadasSA-1538 
LusiadasSA-1552 
LusiadasSA-1554 
LusiadasSA-1556 
LusiadasSA-1595 



Versão Não Confidencial 

  
 

487 

 

LusiadasSA-1604 
LusiadasSA-1612 
LusiadasSA-1620 
LusiadasSA-1626 
LusiadasSA-1628 
LusiadasSA-1632 
LusiadasSA-1634 
LusiadasSA-1641 
LusiadasSA-1658 
LusiadasSA-1660 
LusiadasSA-1680 
LusiadasSA-1681 
LusiadasSA-1709 
LusiadasSA-1729 
LusiadasSA-1750 
LusiadasSA-1751 
LusiadasSA-1752 
LusiadasSA-1800 
LusiadasSA-1801 
LusiadasSA-1872 
LusiadasSA-1895 
LusiadasSA-1899 
LusiadasSA-1900 
LusiadasSA-1945 
LusiadasSA-1952 
LusiadasSA-1987 
LusiadasSA-2016 
LusiadasSA-2030 
LusiadasSA-2033 
LusiadasSA-2065 
LusiadasSA-2069 
LusiadasSA-2073 
LusiadasSA-2103 
LusiadasSA-2127 
LusiadasSA-2129 
LusiadasSA-2130 
LusiadasSA-2134 
LusiadasSA-2146 
LusiadasSA-2151 
LusiadasSA-2165 
LusiadasSA-2177 
LusiadasSA-2201 
LusiadasSA-2206 
LusiadasSA-2216 
LusiadasSA-2230 

LusiadasSA-2239 
LusiadasSA-2242 
LusiadasSA-2244 
LusiadasSA-2251 
LusiadasSA-2252 
LusiadasSA-2255 
LusiadasSA-2260 
LusiadasSA-2261 
LusiadasSA-2280 
LusiadasSA-2288 
LusiadasSA-2317 
LusiadasSA-2320 
LusiadasSA-2322 
LusiadasSA-2323 
LusiadasSA-2324 
LusiadasSA-2325 
LusiadasSA-2326 
LusiadasSA-2329 

LusiadasSGPS-0016 
LusiadasSGPS-0069 
LusiadasSGPS-0076 
LusiadasSGPS-0077 
LusiadasSGPS-0088 
LusiadasSGPS-0091 
LusiadasSGPS-0092 
LusiadasSGPS-0098 
LusiadasSGPS-0099 
LusiadasSGPS-0127 
LusiadasSGPS-0136 
LusiadasSGPS-0142 
LusiadasSGPS-0147 
LusiadasSGPS-0148 
LusiadasSGPS-0158 
LusiadasSGPS-0268 
LusiadasSGPS-0270 
LusiadasSGPS-0312 
LusiadasSGPS-0326 
LusiadasSGPS-0384 
LusiadasSGPS-0443 
LusiadasSGPS-0481 

LuzSaude-0002 
LuzSaude-0006 
LuzSaude-0008 
LuzSaude-0010 
LuzSaude-0012 

LuzSaude-0015 
LuzSaude-0018 
LuzSaude-0022 
LuzSaude-0023 
LuzSaude-0031 
LuzSaude-0052 
LuzSaude-0068 
LuzSaude-0098 
LuzSaude-0104 
LuzSaude-0106 
LuzSaude-0109 
LuzSaude-0158 
LuzSaude-0181 
LuzSaude-0199 
LuzSaude-0211 
LuzSaude-0214 
LuzSaude-0241 
LuzSaude-0242 
LuzSaude-0244 
LuzSaude-0247 
LuzSaude-0249 
LuzSaude-0253 
LuzSaude-0258 
LuzSaude-0261 
LuzSaude-0265 
LuzSaude-0266 
LuzSaude-0275 
LuzSaude-0276 
LuzSaude-0281 
LuzSaude-0283 
LuzSaude-0290 
LuzSaude-0294 
LuzSaude-0307 
LuzSaude-0309 
LuzSaude-0311 
LuzSaude-0315 
LuzSaude-0318 
LuzSaude-0332 
LuzSaude-0333 
LuzSaude-0339 
LuzSaude-0341 
LuzSaude-0356 
LuzSaude-0360 
LuzSaude-0375 
LuzSaude-0376 

LuzSaude-0395 
LuzSaude-0396 
LuzSaude-0397 
LuzSaude-0405 
LuzSaude-0406 
LuzSaude-0421 
LuzSaude-0427 
LuzSaude-0429 
LuzSaude-0433 
LuzSaude-0462 
LuzSaude-0481 
LuzSaude-0483 
LuzSaude-0494 
LuzSaude-0508 
LuzSaude-0519 
LuzSaude-0520 
LuzSaude-0554 
LuzSaude-0566 
LuzSaude-0569 
LuzSaude-0580 
LuzSaude-0587 
LuzSaude-0595 
LuzSaude-0603 
LuzSaude-0606 
LuzSaude-0610 
LuzSaude-0613 
LuzSaude-0621 
LuzSaude-0622 
LuzSaude-0628 
LuzSaude-0629 
LuzSaude-0636 
LuzSaude-0640 
LuzSaude-0643 
LuzSaude-0644 
LuzSaude-0650 
LuzSaude-0651 
LuzSaude-0659 
LuzSaude-0661 
LuzSaude-0662 
LuzSaude-0665 
LuzSaude-0669 
LuzSaude-0670 
LuzSaude-0678 
LuzSaude-0679 
LuzSaude-0682 
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LuzSaude-0684 
LuzSaude-0686 
LuzSaude-0687 
LuzSaude-0690 
LuzSaude-0710 
LuzSaude-0727 
LuzSaude-0730 
LuzSaude-0748 
LuzSaude-0750 
LuzSaude-0758 
LuzSaude-0760 
LuzSaude-0769 
LuzSaude-0770 
LuzSaude-0771 
LuzSaude-0776 
LuzSaude-0778 
LuzSaude-0779 
LuzSaude-0781 
LuzSaude-0783 
LuzSaude-0785 
LuzSaude-0789 
LuzSaude-0790 
LuzSaude-0792 
LuzSaude-0793 
LuzSaude-0794 
LuzSaude-0806 
LuzSaude-0809 
LuzSaude-0810 
LuzSaude-0813 
LuzSaude-0814 
LuzSaude-0816 
LuzSaude-0817 
LuzSaude-0818 
LuzSaude-0819 
LuzSaude-0821 
LuzSaude-0822 
LuzSaude-0862 
LuzSaude-0867 
LuzSaude-0872 
LuzSaude-0874 
LuzSaude-0875 
LuzSaude-0878 
LuzSaude-0887 
LuzSaude-0904 
LuzSaude-0907 

LuzSaude-0908 
LuzSaude-0912 
LuzSaude-0915 
LuzSaude-0917 
LuzSaude-0926 
LuzSaude-0949 
LuzSaude-0954 
LuzSaude-0971 
LuzSaude-0977 
LuzSaude-0997 
LuzSaude-0998 
LuzSaude-1000 
LuzSaude-1016 
LuzSaude-1051 
LuzSaude-1052 
LuzSaude-1062 
LuzSaude-1063 
LuzSaude-1074 
LuzSaude-1085 
LuzSaude-1098 
LuzSaude-1106 
LuzSaude-1113 
LuzSaude-1119 
LuzSaude-1122 
LuzSaude-1145 
LuzSaude-1148 
LuzSaude-1152 
LuzSaude-1175 
LuzSaude-1176 
LuzSaude-1178 
LuzSaude-1199 
LuzSaude-1218 
LuzSaude-1225 
LuzSaude-1244 
LuzSaude-1248 
LuzSaude-1249 
LuzSaude-1278 
LuzSaude-1350 
LuzSaude-1363 
LuzSaude-1365 
LuzSaude-1366 
LuzSaude-1367 
LuzSaude-1397 
LuzSaude-1401 
LuzSaude-1430 

LuzSaude-1431 
LuzSaude-1433 
LuzSaude-1434 
LuzSaude-1435 
LuzSaude-1445 
LuzSaude-1452 
LuzSaude-1453 
LuzSaude-1454 
LuzSaude-1463 
LuzSaude-1470 
LuzSaude-1473 
LuzSaude-1476 
LuzSaude-1477 
LuzSaude-1479 
LuzSaude-1481 
LuzSaude-1482 
LuzSaude-1486 
LuzSaude-1488 
LuzSaude-1494 
LuzSaude-1499 
LuzSaude-1503 
LuzSaude-1505 
LuzSaude-1513 
LuzSaude-1515 
LuzSaude-1516 
LuzSaude-1523 
LuzSaude-1524 
LuzSaude-1525 
LuzSaude-1535 
LuzSaude-1556 
LuzSaude-1563 
LuzSaude-1584 
LuzSaude-1588 
LuzSaude-1632 
LuzSaude-1633 
LuzSaude-1634 
LuzSaude-1645 
LuzSaude-1664 
LuzSaude-1679 
LuzSaude-1703 
LuzSaude-1717 
LuzSaude-1739 
LuzSaude-1765 
LuzSaude-1766 
LuzSaude-1802 

LuzSaude-1806 
LuzSaude-1810 
LuzSaude-1812 
LuzSaude-1813 
LuzSaude-1814 
LuzSaude-1857 
LuzSaude-1872 
LuzSaude-1874 
LuzSaude-1884 
LuzSaude-1885 
LuzSaude-1907 
LuzSaude-1908 
LuzSaude-1910 
LuzSaude-1911 
LuzSaude-1914 
LuzSaude-1915 
LuzSaude-1946 
LuzSaude-1957 
LuzSaude-1963 
LuzSaude-1971 
LuzSaude-1972 
LuzSaude-1978 
LuzSaude-1979 
LuzSaude-1983 
LuzSaude-1988 
LuzSaude-1990 
LuzSaude-1996 
LuzSaude-2002 
LuzSaude-2015 
LuzSaude-2020 
LuzSaude-2021 
LuzSaude-2028 
LuzSaude-2030 
LuzSaude-2038 
LuzSaude-2039 
LuzSaude-2043 
LuzSaude-2047 
LuzSaude-2048 
LuzSaude-2049 
LuzSaude-2054 
LuzSaude-2056 
LuzSaude-2060 
LuzSaude-2061 
LuzSaude-2074 
LuzSaude-2075 
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LuzSaude-2082 
LuzSaude-2085 
LuzSaude-2086 
LuzSaude-2091 
LuzSaude-2092 
LuzSaude-2093 
LuzSaude-2102 
LuzSaude-2104 
LuzSaude-2108 
LuzSaude-2120 
LuzSaude-2121 
LuzSaude-2122 
LuzSaude-2123 
LuzSaude-2126 
LuzSaude-2129 
LuzSaude-2149 
LuzSaude-2150 
LuzSaude-2151 
LuzSaude-2153 
LuzSaude-2163 
LuzSaude-2164 
LuzSaude-2168 
LuzSaude-2172 
LuzSaude-2174 
LuzSaude-2175 
LuzSaude-2180 
LuzSaude-2182 
LuzSaude-2183 
LuzSaude-2185 
LuzSaude-2186 
LuzSaude-2195 
LuzSaude-2196 
LuzSaude-2200 
LuzSaude-2228 
LuzSaude-2230 
LuzSaude-2249 
LuzSaude-2252 
LuzSaude-2254 
LuzSaude-2257 
LuzSaude-2262 
LuzSaude-2273 
LuzSaude-2274 
LuzSaude-2275 
LuzSaude-2282 
LuzSaude-2284 

LuzSaude-2286 
LuzSaude-2290 
LuzSaude-2294 
LuzSaude-2308 
LuzSaude-2310 
LuzSaude-2311 
LuzSaude-2316 
LuzSaude-2324 
LuzSaude-2326 
LuzSaude-2329 
LuzSaude-2330 
LuzSaude-2335 
LuzSaude-2340 
LuzSaude-2341 
LuzSaude-2344 
LuzSaude-2350 
LuzSaude-2366 
LuzSaude-2399 
LuzSaude-2407 
LuzSaude-2414 
LuzSaude-2428 
LuzSaude-2433 
LuzSaude-2437 
LuzSaude-2439 
LuzSaude-2442 
LuzSaude-2448 
LuzSaude-2470 
LuzSaude-2477 
LuzSaude-2497 
LuzSaude-2510 
LuzSaude-2515 
LuzSaude-2517 
LuzSaude-2520 
LuzSaude-2533 
LuzSaude-2537 
LuzSaude-2555 
LuzSaude-2575 
LuzSaude-2584 
LuzSaude-2587 
LuzSaude-2607 
LuzSaude-2638 
LuzSaude-2645 
LuzSaude-2646 
LuzSaude-2647 
LuzSaude-2658 

LuzSaude-2660 
LuzSaude-2663 
LuzSaude-2665 
LuzSaude-2669 
LuzSaude-2680 
LuzSaude-2682 
LuzSaude-2692 
LuzSaude-2693 
LuzSaude-2694 

 


