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PRC/2019/4 

DECISÃO  

 

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 08 de maio, alterada pela Lei n.º 23/2018, de 5 de 

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

Considerando o disposto no artigo 101.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(“TFUE”)1; 

Considerando a instauração do processo de contraordenação registado sob o n.º PRC/2019/4 

(“processo”), por decisão do conselho de administração da AdC, em 23.10.2019; 

Considerando a Nota de Ilicitude (“Nota de Ilicitude” ou “NI”) deduzida no processo, por decisão do 

conselho de administração da AdC, de 16.07.2020, em que eram visadas, entre outras, as 

destinatárias da presente Decisão2: 

A. 2045 - Empresa de Segurança, S.A. (“2045”), com o número único de pessoa coletiva 

502332905, com sede na Rua Alto do Matoutinho, n.º 1, 2665-564 Venda do Pinheiro;  

B. 2045 - Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, A.C.E. (“2045-Gália”), com o número 

único de pessoa coletiva 513205470, com sede na Rua Alto do Matoutinho, n.º 1, 2665-564 

Venda do Pinheiro;  

C. Comansegur Segurança Privada, S.A. (“Comansegur”), com o número único de pessoa 

coletiva 503586579, com sede na Rua Dr. Albino Reis, Edifício Camões, R/C, 3720-241 

 

1 Publicado no Jornal Oficial da União Europeia em 30.03.2010, C 83/47. 
2 Por Decisão do conselho de administração da AdC de 16.07.2021, se procedeu ao arquivamento do 
PRC/2019/4 em relação às visadas Esegur –Empresa de Segurança, S.A., Gália – Empresa de Segurança, S.A., 
Ronsegur,Rondas e Segurança, Lda. e Vigiexpert – Prevenção e Vigilância Privada, Lda., nos termos do 
disposto no artigo 24.º, n.º 3, alínea b) da Lei n.º 19/2012. 
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Oliveira de Azeméis, Aveiro, instalações também identificadas pela seguinte morada, Rua 

Dr. Manuel Arriaga, n.º 84, Edifício Camões – Loja 0.10, 3720-233 Oliveira de Azeméis, 

Aveiro; 

D. Grupo 8 – Vigilância e Prevenção Electrónica, S.A. (“Grupo 8”), com o número único de 

pessoa coletiva 500131210, com sede na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 27 - 

G/H/I, Fração A, 1700-164 Lisboa; 

E. Prestibel – Empresa de Segurança, S.A. (“Prestibel”), com o número único de pessoa 

coletiva 501326456, com sede na Avenida Torre de Belém, n.º 24, 1400-343 Lisboa; 

F. Prosegur – Companhia de Segurança, Lda. (“Prosegur”), com o número único de pessoa 

coletiva 501290567, com sede na Avenida Infante Dom Henrique, n.º 326, 1849-006 Lisboa; 

G. Securitas – Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A. (“Securitas”), com o número único 

de pessoa coletiva 500243719, com sede na Rua Rodrigues Lobo, n.º 2 – Edifício Securitas, 

2799-553 Linda-a-Velha, Lisboa; 

H. Strong Charon – Soluções de Segurança, S.A. (“Strong Charon”), com o número único de 

pessoa coletiva 503257567, com sede na Rua do Entreposto Industrial, n.º 8, R/C ou Piso 0 

Esq., 2610-135 Amadora, Lisboa; e 

 

Considerando as pronúncias escritas sobre a Nota de Ilicitude (“Pronúncia sobre a Nota 

de Ilicitude” ou “PNI”), bem como a audição oral da Prestibel; 

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

1 Notícia da infração 

1. Em 24.07.2015, a Secretaria Geral do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança 

Social (“SGMSESS”) remeteu à Autoridade da Concorrência (“AdC”) a documentação relativa 

a um procedimento de contratação promovido pela Unidade Ministerial de Compras 

(“UMC”) da SGMSESS, datado de 5.02.2015, atento o facto de três concorrentes terem sido 

excluídos do referido procedimento por apresentarem propostas com preços 

anormalmente baixos (fls. 37 a 50). 

2. O procedimento de contratação em causa corresponde ao Acordo-Quadro (“AQ”) com 

referência AQ-VS/2014 para a prestação de serviços de vigilância e segurança, em particular 

aos lotes 9, 17 e 25. 

3. Em concreto, no que respeita ao lote 9, o júri nomeado para a análise do referido 

procedimento de contratação, após analisar as propostas finais dos concorrentes 

posicionados nos dois primeiros lugares, i.e. a Comansegur e a Ronsegur, considerou que 

poderiam estar em causa propostas com preços anormalmente baixos. 

4. Em resultado, o júri solicitou esclarecimentos a ambos os concorrentes e concluiu, após a 

análise dos mesmos, quanto à existência de “potenciais riscos de incumprimento em sede de 

execução contratual – e a dificuldade de, seguindo as regras da contratação pública, sanar essa 

hipotética situação sem interrupção dos serviços – bem como, aspetos concernentes a uma sã 

concorrência”. 

5. Assim, a exclusão das propostas da Comansegur e Ronsegur determinaram uma nova 

ordenação das propostas, tendo o procedimento relativo ao lote 9 culminado na 

adjudicação deste à 2045-Gália3. 

6. Ainda no que respeita a este procedimento de contratação promovido pela UMC da 

SGMSESS, em particular os serviços de vigilância e segurança correspondentes ao lote 25, 

a Autoridade para as Condições do Trabalho (“ACT”) remeteu à AdC, em 17.07.2015, cópia 

 

3 Os lotes 17 e 25 do referido AQ para a prestação de serviços de vigilância e segurança foram igualmente 
adjudicados à 2045-Gália. 
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de uma informação do seu gabinete jurídico respeitante ao pedido de autorização para 

subcontratação de serviços de vigilância e segurança formulado pelo consórcio 2045-Gália 

à empresa Charon – Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, S.A. (“Charon”)4, por 

entender “que existem indícios de que a subcontratação resulta de atos, acordos, práticas ou 

informações suscetíveis de falsear a concorrência” (fls. 52 a 55). 

7. Este entendimento da ACT resulta do facto de a data do pedido de autorização para 

subcontratar a Charon ser anterior à do início da prestação de serviços e da subcontratação 

ser relativa apenas à prestação de serviços em alguns locais de que é entidade adquirente 

a ACT. 

8. Em 09.05.2016, a Strong5 endereçou à AdC uma exposição onde alega a existência de uma 

repartição de mercado entre as empresas que prestam serviços de vigilância e segurança, 

afirmando que “(…) cirurgicamente todas as outras empresas vão acima do preço de quem se 

encontra no local a prestar o serviço, para que assim ganhe justamente a mesma empresa que 

já se encontra a prestar o serviço. (…). É assim há anos neste setor de atividade. Cada empresa 

tem o ‘seu’ território, onde as outras não entram” (fls. 166 a 334). 

9. Em 06.06.2017, um exponente (anónimo) referiu que “[d]urante 10 anos, e enquanto 

subalterno, assisti a práticas concertadas de combinação de preços para concursos 

públicos; algumas empresas de prestação de serviços de segurança privada (Securitas, 

sobretudo), através do recurso a telemóveis não agregados à empresa combinavam, 

através dos seus Gestores intermédios, quem apresentaria proposta e delimitaria o preço, 

sendo que a empresa concorrente, por contrapartida a outro concurso ou lote, 

apresentaria um preço superior, possibilitando que a primeira permanecesse ou ficasse em 

1.º lugar. As empresas consideradas ‘outsiders’ eram sempre mais pequenas, sendo que: 

ou não tinham a possibilidade de concorrer, pois não preenchiam os requisitos; ou 

simplesmente, quando concorriam, ganhavam” (fls. 335). 

 

4 Esta empresa foi adquirida pelo Grupo Trivalor em 2017. Esta operação de concentração foi analisada pela 
AdC no processo Ccent. 5/2017 – Trivalor / Charon. 
5 A Strong era uma empresa detida pelo grupo Trivalor que, em resultado da aquisição da Charon por parte 
do referido grupo (cf. nota de rodapé 3), passou a denominar-se Strong Charon – Soluções de Segurança, S.A.  
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10. Em 25.07.2017, a EMEL – Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, 

E.M., S.A. (“EMEL”), deu conhecimento à AdC dos factos ocorridos no âmbito de um 

procedimento de contratação por si promovido para aquisição de serviços de vigilância 

humana e remota (Concurso Público n.º 11/2017, publicado no DR n.º 1608/2017, de 

01.03.2017) (fls. 336 a 337). 

11. De acordo com a informação prestada no que respeita à ordenação das propostas para o 

referido procedimento, a Securitas ficou em 1.º lugar, a COPS – Companhia Operacional de 

Segurança, Lda. (“COPS”) em 2.º lugar e a Ronsegur em 3.º lugar. 

12. Não obstante esta ordenação, refere a EMEL que o referido procedimento foi adjudicado à 

Ronsegur. Tal resultou do facto de a Securitas não ter apresentado os documentos de 

habilitação, nem mesmo após a segunda notificação da EMEL para o fazer. Em resultado da 

adjudicação à Securitas ter caducado, a EMEL adjudicou o procedimento à COPS, contudo 

esta entidade informou a EMEL quanto à sua incapacidade de apresentação da garantia 

bancária solicitada por dificuldades junto de instituições financeiras. 

13. Em 05.03.2018, a Ronsegur refere, em exposição remetida à AdC, um procedimento de 

contratação, aberto em 30.11.2017, pela Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento, 

para a aquisição de serviços combinados de vigilância, segurança humana e de ligação à 

central de receção de monotorização de alarmes na região Norte (Lote 18) (fls. 412 a 426).  

14. Os serviços objeto deste procedimento foram adjudicados à Securitas, sendo que esta 

empresa concorreu com um valor, que a própria reconheceu, não ser suficiente para cobrir 

o custo mínimo dos encargos com os trabalhadores para a prestação em causa. 

15. Salienta-se que, neste procedimento, a Comansegur, a Prestibel, a Grupo 8, a Charon e a 

2045-Gália apresentaram propostas acima do preço base. Apenas a Securitas e a Ronsegur 

apresentaram um preço inferior ao preço base, tendo a Ronsegur sido classificada em 

segundo lugar. 

16. Por último, em 17.01.2019, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia 

Judiciária remeteu à AdC uma exposição contendo cópia de uma denúncia anónima relativa 

à existência de um alegado esquema de viciação e favorecimento no processo n.º 

15/PAG/DA/CCM/2016 para aquisição de serviços de vigilância e segurança para edifícios, 
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instalações e eventos do Município de Lisboa, ao abrigo do AQ para a Prestação de Serviços 

de Vigilância e Segurança, Lote 20 (fls.503 a 514). 

17. O denunciante afirmou que existe “conluio entre as empresas participantes”, que o 

procedimento está “viciado” e dá informações detalhadas sobre a articulação das diversas 

empresas envolvidas para atingir o resultado final que estaria pré acordado entre as 

mesmas. 

18. A denúncia especificou que a Securitas e Prestibel, prestadoras à época dos serviços a que 

se referia o Lote 20, pretendiam continuar a fornecer esses serviços e afastar a outra 

fornecedora, a Strong, que segundo o denunciante é “a empresa tradicionalmente não 

alinhada”.  

19. Para tal terá havido necessidade de “controlar as empresas que estavam menos alinhadas, 

a Ronsegur e a 2045”, tendo a Securitas ameaçado “atacar a 2045 na EDP (…) caso esta 

empresa não aceitasse cumprir o acordado no Município de Lisboa”. 

20. Segundo o denunciante, “as restantes 7 empresas qualificadas para o lote 20, Grupo 8 e 

Esegur, estão totalmente alinhadas com as três [Securitas, Prestibel e Charon] que vão 

vencer o concurso”. 

21. O denunciante informou que habitualmente os contactos são feitos de forma presencial 

“envolvendo os mais altos quadros”: no caso da Prestibel, o administrador [colaborador 17] 

e o diretor de operações [colaborador 15]; no caso da Ronsegur, o administrador 

[colaborador 40]; no caso da Securitas, o administrador-delegado [colaborador 22]; e no 

caso da 2045, os administradores [colaborador 9]; e [colaborador 7];. 

22. Para além das referidas denúncias, tendo-se concretizado o acesso, por parte da AdC, à 

base de dados de contratação pública em Portugal gerida pelo Instituto dos Mercados 

Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (“IMPIC”), nos termos do Código dos Contratos 

Públicos, em 2019, foi possível analisar procedimentos de contratação pública de serviços 

de segurança e vigilância lançados entre 2008 e fevereiro de 2019, nos quais se incluem os 

procedimentos referidos nas exposições supra. 
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23. Em resultado da referida análise preliminar6 plasmada na decisão de abertura de inquérito 

(cf. secção 2), a AdC concluiu quanto à existência de indícios de colusão entre as empresas 

visadas, considerando os seguintes indicadores: 

a) Reduzida variabilidade dos preços propostos pelas empresas participantes; 

b) Elevado número de propostas superiores ao preço base. Tal implica, geralmente, a 

exclusão automática do prestador de determinado procedimento de contratação; 

c) A proporção de propostas válidas não vencedoras apresentadas, i.e. que não excederam o 

preço base ou que não foram consideradas anormalmente baixas, apresenta um valor 

reduzido; e 

d) A diferença entre a proposta vencedora e o preço base do procedimento é reduzida 

(inferior a 2%) ou até coincidente em alguns casos. 

2 Abertura de inquérito 

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

23.10.2019, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 8.º e n.º 1 do artigo 17.º da Lei da 

Concorrência, a abertura do competente inquérito contraordenacional contra a 2045, a 

2045-Gália, a Comansegur, a Esegur, a Gália, a Grupo 8, a Prestibel, a Prosegur, a Ronsegur, 

a Securitas, a Strong Charon e a Vigiexpert, que foi registado sob o n.º PRC/2019/4, para 

investigar a existência de práticas proibidas pelo artigo 9.º da Lei da Concorrência e do 

artigo 101.º do TFUE (fls. 2 a 14). 

3 Segredo de justiça 

25. Por meio da referida decisão de abertura de inquérito, o conselho de administração da AdC 

decidiu sujeitar o 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 

 

6 A análise realizada tomou como referência um conjunto de procedimentos de contratação em que foram 
concorrentes pelo menos uma das seguintes empresas: 2045, 2045-Gália, Comansegur, COPS, Esegur, Gália, 
Grupo 8, Prestibel, Prosegur, Ronsegur, Securitas, Strong Charon, Vigiexpert ou Xilinguard – Operações de 
segurança, Lda. 
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(“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 (fls. 8). 

26. Verificou-se, todavia, que na fase de instrução do PRC/2019/4, deixaram de se verificar os 

fundamentos que determinaram a sujeição do processo a segredo de justiça, a saber, “a 

proteção dos interesses da investigação (atendendo, em particular, à obtenção e salvaguarda 

da prova dos elementos necessários ao preenchimento do tipo contraordenacional imputado às 

empresas visadas”, nos termos do n.º 2 do artigo 32.º da Lei da Concorrência. 

27. Nesse sentido, no contexto da Decisão de Inquérito de 16.07.2021, determinou-se o 

respetivo levantamento do segredo de justiça, nos termos e para os efeitos do disposto no 

n.º 4 do artigo 32.º da Lei da Concorrência (fls. 4251) 

4 Diligências probatórias 

28. Com vista ao apuramento dos factos e no âmbito da investigação desenvolvida pela AdC, 

foram realizadas diversas diligências probatórias, nos termos do artigo 18.º da Lei da 

Concorrência, designadamente diligências de busca, recolha e apreensão de cópias de 

documentos e outros elementos, bem como pedidos de informação às empresas visadas e 

a terceiros. 

4.1 Diligências de busca e apreensão 

29. Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei da Concorrência, e atenta a 

matéria de facto constante das informações remetidas pelos exponentes, a análise 

preliminar realizada pela AdC a procedimentos de contratação pública promovidos entre 

2008 e fevereiro de 2019, a complexidade dos eventuais ilícitos em causa e a especial 

dificuldade de obtenção da respetiva prova, assim como o risco para a investigação 

decorrente da utilização de outro tipo de meios de obtenção de prova, foi identificada a 

necessidade de se proceder, nas instalações de determinadas entidades visadas, à busca, 

exame, recolha e apreensão de cópias ou extratos da escrita e demais documentação, a 

fim de se obter elementos constitutivos de prova dos comportamentos em causa. 

30. Para o efeito foi requerido, em 23.10.2019, 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 da 
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existência de acordo ou concertação das empresas visadas, e eventualmente outras, no 

âmbito de procedimentos de contratação pública lançados em Portugal continental para a 

aquisição de serviços de segurança e vigilância privada (fls. 15 a 35). 

31. Assim, o Ministério Público – Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa – emitiu 

os Mandados de Busca e Apreensão no dia 25.10.2019 (fls. 645 a 808).  

32. 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, no que respeita às entidades visadas por aquelas 

diligências.

4.1.1 Diligências de busca e apreensão na Grupo 8 

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

Grupo 8, sitas na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 27 – G/H/I, fração A, 1700-164 

Lisboa, nos dias 29 a 31.10.2019, 4 a 8.11.2019 e 11 a 14.11.2019 (fls. 800 a 864). 

34. Na sequência das diligências foram juntos aos autos os elementos recolhidos nas 

instalações da Grupo 8 (fls. 865 a 950 e 956). 

35. Em 14.11.2019, a Grupo 8 apresentou um requerimento, ao abrigo do disposto no artigo 

135.º, no n.º 5 do artigo 177.º, nos n.os 2 e 3 do artigo 179.º e nos artigos 180.º e 182.º do 

Código do Processo Penal (“CPP”), bem como nos artigos 11.º e 17.º da Lei do Cibercrime, 

onde arguiu a nulidade das diligências de busca e apreensão realizadas pela AdC (fls. 950 a 

955). 

36. Por ofício de 14.07.2021, a AdC apreciou o requerimento apresentado, concluindo pela 

inexistência de quaisquer nulidades de que cumprisse conhecer, indeferindo em 

consequência o requerido (fls. 4122 a 4127). 

4.1.2 Diligências de busca e apreensão na Prestibel 

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

Prestibel, sitas na Avenida Torre de Belém, n.º 24, 1400-343 Lisboa, nos dias 29 a 

31.10.2019, 4 a 8 e 11 a 14.11.2019 (fls. 957 a 1010). 
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38. Na sequência das diligências foram juntos aos autos os elementos recolhidos nas 

instalações da Prestibel (fls. 1011 a 1185).  

39. Em 12.11.2019, a Prestibel apresentou um requerimento, onde arguiu a nulidade das 

diligências de busca e apreensão realizadas pela AdC nos termos do disposto nos n.ºs 4, 5 

e 8 do artigo 20.º da Lei da Concorrência, dos n.ºs 1 e 3 do artigo 126.º e n.ºs 1 e 3 do 118.º 

do CPP, bem como dos artigos 18.º, 26.º, n.º 8 do artigo 32.º e artigo 34.º, todos da 

Constituição da República Portuguesa (fls. 2309 a 2316 e 2318 a 2324). 

40. Por ofício de 14.07.2021, a AdC apreciou o requerimento apresentado, concluindo pela 

inexistência de quaisquer nulidades de que cumprisse conhecer, indeferindo em 

consequência o requerido (fls. 4128 a 4131). 

4.1.3 Diligências de busca e apreensão na Prosegur 

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

Prosegur, sitas na Avenida Infante Dom Henrique, n.º 326, 1849-006 Lisboa, nos dias 29 a 

31.10.2019, 4 a 7 e 12 a 13.11.2019 (fls. 1186 a 1215). 

42. Na sequência das diligências foram juntos aos autos os elementos recolhidos nas 

instalações da Prosegur (fls. 1216 a 1465). 

4.1.4 Diligências de busca e apreensão na Securitas 

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

Securitas, sitas na Rua Rodrigues Lobo, n.º 2 – Edifício Securitas, 2799-553 Linda-a-Velha, 

Lisboa, nos dias 29 a 31.10.2019, 4 a 8,11 a 12 e 15.11.2019 (fls. 1475 a 1538). 

44. Na sequência das diligências foram juntos aos autos os elementos recolhidos nas 

instalações da Securitas (fls.1539 a 1543 e 1566 a 1766). 

45. Nos dias 29 e 30.10.2019 e 7, 15 e 18.11.2019, a Securitas apresentou requerimentos onde 

arguiu a nulidade das diligências de busca e apreensão realizadas pela da AdC (fls. 1483 a 

1489, 1497 a 1499, 1517 a 1520 e 1544 a 1565 e 2340 a 2346).  
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46. Em particular, a Securitas arguiu a nulidade das referidas diligências de busca e apreensão 

(i) por violação do segredo profissional de segurança privada7, (ii) por apreensão de correio 

eletrónico8, (iii) por violação do segredo profissional de advogado9, (iv) por nulidade do 

despacho do Ministério Público10, (v) por considerar que a AdC procedeu a uma busca 

indiscriminada de informação para além do objeto do mandado11 e (vi) por violação do 

princípio constitucional da reserva da intimidade da vida privada12 (fls. 1483 a 1489, 1497 a 

1499, 1517 a 1520 e 1544 a 1565). 

47. Por ofício de 14.07.2021 e 30.06.2022, a AdC apreciou os requerimentos apresentados, 

concluindo pela inexistência de quaisquer nulidades de que cumprisse conhecer, 

indeferindo em consequência o requerido (fls. 4132 a 4142 e 11105 a 11106). 

4.1.5 Diligências de busca e apreensão na Strong Charon 

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

Strong Charon, sitas na Rua do Entreposto Industrial, n.º 8, R/C ou Piso 0 Esq., 2610-135 

Amadora, Lisboa, nos dias 29 a 31.10.2019, 4 a 8 e 11 a 15.11.2019 (fls. 1776 a 1814). 

49. Na sequência das diligências foram juntos aos autos os elementos recolhidos nas 

instalações da Strong Charon (fls. 1815 a 1876 e 2297 a 2308). 

50. No decorrer das diligências de busca e apreensão, em 5.11.2019, a Strong Charon 

apresentou um requerimento de dispensa ou redução de coima perante a AdC, conforme 

detalhado na secção 5 infra. 

 

7 Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 126.º, dos artigos 135.º e 136.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 182.º do CPP. 
8 Nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 18.º e artigo 20.º da Lei da Concorrência; do artigo 17.º da 
Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro; do n.º 3 do artigo 126.º e artigo 179.º do CPP; dos artigos 18.º, 26.º, n.os 
4 e 8 do artigo 32.º, 34.º, 61.º e 62.º da Constituição da República Portuguesa (“CRP”); e artigos 6.º e 8.º da 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem (“CEDH”). 
9 Nos termos do n.º 7 do artigo 19.º e no n.º 5 do artigo 20.º da Lei da Concorrência e n.º 1 do artigo 122.º e 
n.º 2 do artigo 180.º do CPP. 
10 Nos termos do artigo 118.º do CPP e n.º 8 do artigo 32.º da CRP. 
11 Nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 18.º e artigos 20.º e 31.º da Lei da Concorrência; do artigo 
17.º da Lei n.º 109/2009 de 15 de setembro; dos n.os 2 e 3 do artigo 174.º, do n.º 3 do artigo 178.º e do artigo 
179.º do CPP; dos artigos 18.º, 26.º e 34.º da CRP; e artigo 6.º da CEDH. 
12 Nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 26.º e n.º 8 do artigo 32.º da CRP. 
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4.1.6 Requerimento de informação às empresas visadas durantes as diligências de busca 

e apreensão 

51. Conforme consta dos autos lavrados em sede de diligências de busca e apreensão 

realizadas e acima referidas, a AdC solicitou, no decorrer das mesmas, elementos às 

empresas visadas Grupo 8, Prestibel, Prosegur e Securitas. 

52. Em particular, a AdC solicitou às referidas empresas visadas extratos de conta corrente de 

clientes e de fornecedores existentes entre estas e os seus concorrentes, bem como o 

respetivo suporte documental das transações13, entre os anos 2009 e 2019. 

53. No que respeita à Grupo 8, à Prestibel e à Prosegur, as mesmas responderam ao solicitado, 

sendo que esta última parcialmente, antes do encerramento das diligências de busca e 

apreensão, estando os documentos requeridos anexados aos autos de apreensão das 

referidas diligências (fls. 846 a 864, 1002 a 1010 e 1216 a 1273). 

54. No que respeita à Prosegur e à Securitas, as mesmas necessitaram de prazo adicional para 

responder ao solicitado. A AdC concedeu prazo adicional de 5 dias úteis para a 

apresentação da informação requerida a contar da data correspondente ao encerramento 

das diligências de busca e apreensão nas respetivas instalações.  

55. A Securitas respondeu ao solicitado pela AdC no dia 22.11.2019. A Prosegur requereu prazo 

adicional de 5 dias úteis para completar a resposta ao pedido da AdC, tendo apresentado 

a mesma no dia 27.11.2019 (fls. 2349 a 2350 e 2352 a 2445). 

4.2 Pedidos de elementos 

4.2.1 Pedidos de elementos às empresas visadas 

56. Em 24 e 27.01.2020, a AdC dirigiu pedidos de elementos às empresas visadas do Grupo 

2045, a 2045 e a 2045-Gália, Comansegur, Esegur, Grupo 8, Prestibel, Prosegur, Ronsegur, 

Securitas, Strong Charon e Vigiexpert, a solicitar o envio dos Relatórios e Contas, Balancetes 

 

13 Como por exemplo faturas, recibos, notas de crédito, notas de débito, contratos de subcontratação, cessão 
de posição, cedência de mão-de-obra e/ou trespasses de estabelecimento. 
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Analíticos e Balancetes Terceiros, relativamente aos anos compreendidos entre 2010 e 

2019 (fls. 2452 a 2511). 

57. Em 13.02 e 03.06.2020 as empresas identificadas supra remeteram as suas respostas à AdC 

(fls. 2543 a 3271, 3277 a 3298). 

58. Em 7.10.2020, a AdC dirigiu novos pedidos de elementos às empresas visadas, 2045, 

Comansegur, Grupo 8, Prestibel, Prosegur, Ronsegur, Securitas e Strong Charon a solicitar 

o envio da listagem dos 20 principais clientes do setor público que adjudicaram à sua 

empresa serviços de segurança e vigilância humana (isoladamente ou em combinação com 

outros serviços), relativamente aos anos compreendidos entre 2010 e 2019, identificando 

o valor total objeto de adjudicação, em euros, por cada cliente, em cada ano (fls. 3398 a 

3429). 

59. Em 21.10.2020, a AdC recebeu a resposta da 2045 ao pedido de elementos enviado (fls. 

3541 a 3545). 

60. Em 21.10.2020, a AdC recebeu a resposta da Comansegur ao pedido de elementos enviado 

(fls. 3481 a 3533). 

61. Em 16.10.2020 e 5.11.2020, a AdC recebeu a resposta da Grupo 8 ao pedido de elementos 

enviado (fls. 3468 a 3469 e 3617 a 3619). 

62. Em 20.10.2020, a AdC recebeu a resposta da Prestibel ao pedido de elementos enviado (fls. 

3474 a 3478). 

63. Em 17.11.2020 a AdC recebeu a resposta da Prosegur ao pedido de elementos enviado (fls. 

3635 a 3637). 

64. Em 20.10.2020, a AdC recebeu a resposta da Ronsegur ao pedido de elementos enviado 

(fls. 3472 a 3473). 

65. Em 22.10.2020, a AdC recebeu a resposta da Securitas ao pedido de elementos enviado (fls. 

3565 a 3582). 

66. Em 16.10.2020, a AdC recebeu a resposta da Strong Charon ao pedido de elementos 

enviado (fls. 3463 a 3467). 

67. Em 14.12.2020, a AdC dirigiu novos pedidos de elementos às empresas visadas do Grupo 

2045, a 2045 e a 2045-Gália, Comansegur, Grupo 8, Prestibel, Prosegur, Ronsegur, Securitas 



 

22 

 

e Strong Charon, solicitando, a cada empresa, o seu volume de negócios total e o volume 

de negócios total referente a serviços de segurança e vigilância humana, isoladamente ou 

em combinação com outros serviços, envolvendo apenas contratação pública, nos anos 

2009 a 2019 (fls. 3664 a 3709).  

68. Foi ainda solicitado nestes pedidos de elementos que, relativamente aos 20 principais 

clientes, em cada ano, durante o período compreendido entre 2009 até 2019, informação 

já remetida à AdC em resultado de anterior pedido de elementos (parágrafo 58), se 

especificasse, detalhadamente, sempre que uma entidade contratante pública, face ao ano 

precedente, deixou de fazer parte da listagem em causa, e o motivo que justificou tal 

ocorrência (fls. 3398 a 3429)14. 

69. Em 07.01.2021, a AdC recebeu a resposta da 2045 ao pedido de elementos enviado (fls. 

3735 a 3736 e 3737 a 3740). 

70. Em 12.01.2021, a AdC recebeu a resposta da 2045-Gália ao pedido de elementos enviado 

(fls. 3737 a 3740).  

71. Em 23.12.2020, a AdC recebeu a resposta da Comansegur ao pedido de elementos enviado 

(fls. 3713 a 3715). 

72. Em 15.01.2021, 9.04.2021 e 19.04.2021 a AdC recebeu a resposta da Grupo 8 ao pedido de 

elementos enviado (fls. 3741 a 3743, 3898 a 3899 e 3934 a 3936). 

73. Em 10.02.2021, a AdC recebeu a resposta da Prestibel ao pedido de elementos enviado (fls. 

3756 a 3761). 

74. Em 15.01.2021, a AdC recebeu a resposta da Prosegur ao pedido de elementos enviado (fls. 

3744 a 3747). 

75. Em 04.01.2021, a AdC recebeu a resposta da Ronsegur ao pedido de elementos enviado 

(fls. 3720 a 3721). 

 

14 No caso da empresa 2045-Gália foi ainda solicitada a listagem dos 20 principais clientes do setor público 
que adjudicaram a esta empresa serviços de vigilância e segurança humana (isoladamente ou em combinação 
com outros serviços), relativamente aos anos compreendidos entre 2009 e 2019, identificando o valor total 
objeto de adjudicação, em euros, por cada cliente, em cada ano (fls. 3664 a 3668). 
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76. Em 05.01.2021, a AdC recebeu a resposta da Securitas ao pedido de elementos enviado (fls. 

3724 a 3729). 

77. Em 13.01.2021, a AdC recebeu a resposta da Strong Charon ao pedido de elementos 

enviado (fls. 3748 a 3751). 

78. Em 22.11.2021 a AdC dirigiu pedidos de elementos às empresas visadas destinatárias da 

presente Decisão, solicitando o envio volume de negócios referente a serviços de segurança 

e vigilância humana, isoladamente ou em combinação com outros serviços, envolvendo 

apenas contratação pública, no ano 2020 (fls. 8846 a 8885). 

79. Em 02.12.2021, a AdC recebeu a resposta da Prestibel (fls. 8902). 

80. Em 07.12.2021, a AdC recebeu as respostas da 2045 e 2045-Gália, Grupo 8, Securitas, Strong 

Charon (fls. 8941 e 8946, 8937 a 8940, 8932 a 8936 e 8947 a 8952). 

81. Em 08.12.2021, a AdC recebeu a resposta da Prosegur (fls. 8953). 

82. Em 07.01.2022, a AdC recebeu a resposta da Comansegur (fls. 9315) 

83. Em 21.03.2022 a AdC dirigiu pedidos de elementos às empresas visadas destinatárias da 

presente Decisão, solicitando o envio da estrutura de propriedade e os meios de controlo, 

em termos de participações societárias, das sociedades participadas, bem como dos 

respetivos volumes de negócios referentes ao ano 2021 (fls.10818 a 10856). 

84. Em 01.04.2022, a AdC recebeu a resposta da Prestibel (fls. 10885 a 10887). 

85. Em 04.04.2022, a AdC recebeu as respostas da Strong Charon, Securitas, Grupo 8, 2045 e 

2045-Gália (fls. 10888 a 10895, 10898 a 10901, 10904 a 10905 e 10906 a 10915), que 

posteriormente vieram completar as suas respostas (fls. 11068, 11099, 1100 e 11098). 

86. Em 04.04.2022, a Prosegur requereu prazo adicional de 5 dias úteis para apresentar a 

resposta ao pedido da AdC (fls. 10896 a 10897). 

87. Em 06.04.2022, foi enviado de novo o pedido de elementos à Comansegur (fls. 10920 a 

10924). 

88. Em 11.04.2022, a AdC recebeu a resposta da Prosegur e da Comansegur (fls. 10934 a 10936 

e 10937). 
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89. Em 13.04.2022, a AdC solicitou esclarecimentos à Prosegur referentes à sua resposta ao 

pedido de elementos (fls. 10938). 

90. Em 18.04.2022, a AdC recebeu a resposta ao pedido supra da Prosegur (fls. 10939). 

4.2.2 Pedidos de elementos às Entidades Adjudicantes 

91. Em 21.09.2020, a AdC dirigiu pedidos de elementos às entidades infra referidas, ao abrigo 

do disposto nos artigos 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 (fls. 3301 a 3371). 

92. Nos referidos pedidos de elementos, solicitou-se, às entidades infra indicadas, que 

remetessem a seguinte informação sobre cada um dos procedimentos de contratação 

pública lançados durante os anos 2009 a 2019 para a aquisição dos serviços que incluíssem 

segurança e vigilância humana, em Portugal: ID do procedimento, objeto do contrato, tipo 

de procedimento, entidade(s) adjudicante(s), NPIC das entidade(s) adjudicante(s), as 

entidade(s) adjudicatária(s), NPIC entidade(s) adjudicatária(s), ID do lote, preço contratual, 

data de publicação, data de celebração do contrato, prazo de execução, local de execução, 

n.º registo do AQ, descrição do AQ, preço base, NIPC concorrente, valor da proposta, 

pontuação proposta, proposta vencedora, fundamentação exclusão proposta, 

subcontratação, e neste caso, o NIPC da entidade que efetivamente prestou o serviço15. 

93. A referida informação foi solicitada às seguintes entidades, consideradas como clientes 

públicos eventualmente relevantes das empresas visadas16: 

 

15 Cf. Tabela n.º 1, constante do anexo 1 (CD) do pedido de elementos remetido a cada entidade e cujo 
preenchimento foi solicitado. 
16 Estas entidades foram consideradas relevantes para efeitos do presente processo, de acordo com a análise 
dos dados constantes do Portal Base (http://www.base.gov.pt/Base/pt/OPortal/Base). Para o feito, foi 
calculado, em primeiro lugar, o preço contratual total pago por cada entidade adjudicante (i.e. ‘cliente público’) 
a todas as empresas em causa, por serviços de segurança e vigilância (isoladamente ou em combinação com 
outros serviços), durante todo o horizonte temporal disponível no Portal Base (2009 – 2019). Do resultado 
desta análise, foram assim, selecionadas as principais 20 entidades adjudicantes, em termos de total de preço 
contratual pago. 

Em segundo lugar, calculou-se, o preço contratual total pago por cada entidade adjudicante a cada uma das 
empresas em causa, pela prestação de serviços de segurança e vigilância humana (isoladamente ou em 
combinação com outros serviços), durante todo o horizonte temporal disponível no Portal Base (2009 – 2019). 

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/OPortal/Base
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a) Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. (ARSLVT) (fls. 3301 a 

3303); 

b) Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. (ARSN) (fls. 3325 a 3327); 

c) Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) (fls. 3352 a 3354); 

d) Câmara Municipal da Amadora (fls. 3319 a 3321); 

e) Câmara Municipal de Lisboa (fls. 3307 a 3309); 

f) Câmara Municipal da Maia (fls. 3337 a 3339); 

g) Câmara Municipal de Matosinhos (fls. 3343 a 3345); 

h) Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (fls. 3334 a 3336); 

i) Câmara Municipal do Porto (fls. 3310 a 3312); 

j) Centro Hospitalar e Universitário de  , E. P. E. (CHUC) (fls. 3331 a 3333); 

k) CP - Caminhos de Ferro Portugueses, E. P. E. (CP) (fls. 3346 a 3348); 

l) GIL - Gare Intermodal de Lisboa, S. A. (GIL) (fls. 3361 a 3363); 

m) Infraestruturas de Portugal, S. A. (IP) (fls. 3313 a 3315); 

n) Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. (IPDJ) (fls. 3364 a 3366); 

o) IEFP - Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP) (fls. 3328 a 3330); 

p) Instituto Português do Sangue, I.P. (IPST) (fls. 3367 a 3369). 

q) Metropolitano de Lisboa, E. P. E. (fls. 3340 a 3342); 

r) Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (fls. 3304 a 3306); 

s) Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) (fls. 3349 a 3351); 

t) Secretaria-geral do Ministério da Justiça (SGMJ) (fls. 3316 a 3318); 

 

Posteriormente, selecionaram-se, para cada empresa em causa, as 20 principais entidades adjudicantes (i.e. 
principais 20 ‘clientes públicos’), em termos de total de preço contratual pago. 
Foram consideradas, ainda, entidades que celebraram contratos com as visadas de prestação dos serviços 
em causa, em relação aos quais poderia ter existido subcontratação dos serviços entre as empresas visadas. 
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u) Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) (fls. 3355 a 3357); 

v) Universidade do Porto (fls. 3322 a 3324); 

w) Faculdade de Economia da Universidade do Porto (fls. 3358 a 3360).  

94. Atendendo ao volume da informação solicitada e às circunstâncias excecionais vividas, 

nesse momento no país, determinadas entidades solicitaram prorrogações ao prazo 

inicialmente concedido pela Autoridade para resposta ao pedido de elementos (fls. 3380 a 

3382, 3385, 3388 a 3391, 3430 a 3431, 3438 a 3439, 3535 a 3536, 3587 a 3588, 3615 a 3616, 

3620, 3642 a 3643). 

95. A ARSLVT remeteu à AdC, em 9.10.2020, a resposta ao pedido de elementos supra (fls. 3442 

a 3443). 

96. A ARSN remeteu à AdC, em 14.10.2020, a resposta ao pedido de elementos supra (fls. 3452 

a 3454 e 3560 a 3564). 

97. A AT remeteu à AdC, em 21.10.2020, a resposta ao pedido de elementos supra (fls. 3537 a 

3540 e 3548 a 3551). 

98. A Câmara Municipal da Amadora, em 8.10.2020, remeteu à AdC a resposta ao pedido de 

elementos supra (fls. 3440 a 3441 e 3444 a 3445). 

99. A Câmara Municipal de Lisboa, em 10.11.2020, remeteu à AdC a resposta ao pedido de 

elementos supra (fls. 3625 a 3629). 

100. A Câmara Municipal da Maia, em 16.10.2020, remeteu à AdC a resposta ao pedido de 

elementos supra (fls. 3470 a 3471). 

101. A Câmara Municipal de Matosinhos, em 8.10.2020, remeteu à AdC a resposta ao pedido de 

elementos supra (fls. 3432 a 3433 e 3647 a 3649). 

102. A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em 12.10.2020, remeteu à AdC a resposta ao 

pedido de elementos supra (fls. 3448 a 3449). 

103. A Câmara Municipal do Porto, em 12.10.2020, remeteu à AdC a resposta ao pedido de 

elementos supra (fls. 3446 a 3447). 

104. O CHUC remeteu à AdC, em 15.10.2020 a resposta ao pedido de elementos supra (fls. 3455 

a 3456). 
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105. A CP remeteu à AdC, em 23.10.2020, a resposta ao pedido de elementos supra (fls. 3589 a 

3590).  

106. A IP remeteu à AdC, em 8.10.2020 e 21.102020, a resposta ao pedido de elementos supra, 

incluindo na sua resposta a informação solicitada à REFER, bem como à GIL (fls. 3434 a 3435 

e 3594 a 3595, 3645 a 3646). 

107. O IPDJ, em 7.10.2020, remeteu à AdC a resposta ao pedido de elementos supra (fls. 3386 a 

3387). 

108. O IEFP, em 05.11.2020, remeteu à AdC a resposta ao pedido de elementos supra (fls. 3621 

a 3624 e 3630 e 3634). 

109.  O IPST, em 12.10.2020, remeteu à AdC a resposta ao pedido de elementos supra (fls. 3450 

a 3451). 

110. O Metropolitano de Lisboa, E. P. E., em 8.10.2020, remeteu à AdC a resposta ao pedido de 

elementos supra (fls. 3436 a 3437). 

111. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em 7.10.2020, remeteu à AdC a resposta ao pedido 

de elementos supra (fls. 3392 a 3397). 

112. A SGMAI, em 21.10.2020, enviou à AdC a resposta ao pedido de elementos supra, incluindo 

na sua resposta informação relativa aos procedimentos lançados pelo SEF, uma vez que é, 

atualmente, responsável pelos procedimentos de contratação dos serviços em causa para 

esta entidade (fls. 3546 a 3547). 

113. A SGMJ, em 05.12.2020, remeteu à AdC a resposta ao pedido de elementos supra (fls. 3583 

a 3586, 3638 a 3641,3644 e 3655 a 3663). 

114. O SEF, em 21.10.2020, remeteu à AdC a resposta ao pedido de elementos supra (fls.3558 a 

3559). 

115. A Universidade do Porto, em 16.10.2020, remeteu à AdC a resposta ao pedido de elementos 

supra, respondendo também pela Faculdade de Economia, uma vez que é, atualmente, 

responsável pelos procedimentos de contratação dos serviços em causa para esta 

entidade. Acresce que, e até ao ano de 2012, esta entidade não estava sujeita às regras do 

Código dos Contratos Públicos (CCP) (fls. 3458 a 3460). 
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5 Pedido de dispensa ou redução de coima da Strong Charon 

116. Conforme referido no parágrafo 50, em 5.11.2019, a Strong Charon (doravante, também 

designada como “Requerente”) apresentou um requerimento de dispensa ou redução da 

coima (“Requerimento”), nos termos e para os efeitos dos artigos 75.º e seguintes da Lei da 

Concorrência, declarando o conhecimento da existência da infração que determinou a 

instauração do presente processo, resultante da auditoria interna que a visada declarou 

ter realizado após o início das supra referidas diligências de busca e apreensão (fls. 1878 a 

2296 e 2818 a 3267). 

117. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 1878 a 1881), [Confidencial – artigo 81.º 

da Lei  n.º 19/2012]. 

118. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 1887 a 1904). 

119. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 1888). 

120. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 1888 e 1889). 

121. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] 

122. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls.1890). 

123. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 1897). 

124. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls.1891). 

125. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2073 a 2144). 

126. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2145 a 2189). 

127. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 1887). 

128. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 1888). 

129. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] 

130. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] inquirição das seguintes testemunhas (fls. 

1901): 

1) [colaborador 18]; 

2) [colaborador 23]; 
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3) [colaborador 28]; 

4) [colaborador 3]; 

5) [colaborador 31]; e 

6) [colaborador 5]. 

131. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  (fls. 2818 a 3267). 

5.1.1 Inquirições 

132. Considerando o exposto no parágrafo 129 129 supra, a AdC realizou nos dias 8, 11 e 

12.11.2019 inquirições a 5 testemunhas, antigos colaboradores da empresa Charon e da 

Grupo 8, atualmente integrados em empresas do Grupo Trivalor17, nomeadamente (i) 

[colaborador 31] e [colaborador 5], em 08.11.2019 (fls. 2297 a 2302), (ii) [colaborador 23] e 

[colaborador 28], em 11.11.2019 (fls. a 2303 a 2306) e (iii) [colaborador 18], em 12.11.2019 

(fls. 2307 e 2308). 

133. Ainda no âmbito do Requerimento apresentado pela Strong Charon, em 01.10.2020, a AdC 

inquiriu [colaborador 7] (fls. 3374 a 3379). 

5.1.1.1 Inquirição de [colaborador 31] 

134. Em 08.11.2019, [colaborador 31], [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2297). 

135. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]” (fls. 2297). 

136. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2297). 

137. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2298). 

138. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2298). 

139. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] 

140. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2304). 

 

17 Vide, notas de rodapé 3 e 4.  
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5.1.1.2 Inquirição de [colaborador 5] 

141. Em 08.11.2019, [colaborador 5], [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  (fls. 2300). 

142. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  (fls. 2300). 

143. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  (fls. 2300). 

144. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  (fls. 2300). 

145. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  (fls. 2300). 

146. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  (fls. 2301). 

147. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  (fls. 2301).  

148. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  (fls. 2301). 

149. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  (fls. 2301). 

150. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2301). 

151. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  (fls. 2301). 

152. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  (fls. 2301). 

153. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2301). 

154. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2301). 

155. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2301). 

156. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  (fls. 2301).  

157. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2302). 

158. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2301). 

159. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2302). 

160. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2302). 

5.1.1.3 Inquirição de [colaborador 2] 

161. Em 11.11.2019, prestou declarações a esta Autoridade [colaborador 23], [Confidencial – 

artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  
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162.  [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2303). 

163. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  (fls. 2303). 

164. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  (fls. 2304).  

165. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2304). 

166. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2304). 

5.1.1.4 Inquirição de [colaborador 28] 

167. Em 11.11.2019, prestou declarações a esta Autoridade [colaborador 28], [Confidencial – 

artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]. 

168. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2305). 

169. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2305). 

5.1.1.5 Inquirição de [colaborador 18] 

170. Em 12.11.2019, [colaborador 18], [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2307). 

171. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2307). 

172. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2307). 

173. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2307). 

5.1.1.6 Inquirição de [colaborador 6] 

174. Em 01.10.2020, [colaborador ], [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]. 

175. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]. 

176. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]. 

177. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]. 

178. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012].  

179. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]. 

180. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 3377). 

181. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 3377).  
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182. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 3377). 

183. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 3377 e 3378).  

184. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 3378). 

185. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 3378).  

186. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 3378). 

187. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 3379). 

188. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 3379). 

6 Desentranhamento e devolução de documentos 

189. Nos dias 4, 15 e 16.03.2021 procedeu-se ao desentranhamento e devolução de 

documentação aprendida nas diligências de busca, referidas na secção 4.1 supra, bem 

como de elementos enviados pelas visadas em resposta a pedidos de elementos da AdC, 

por não constituir meio de prova com relevância para os presentes autos (fls. 3762 a 3848 

e 3850 a 3852). 

7 Pedidos de identificação de informação confidencial 

190. Ao abrigo do artigo 30.º da Lei n.º 19/2012, a Autoridade desenvolveu um procedimento de 

tratamento de informação classificada como confidencial pelas visadas. 

191. Sempre que a Autoridade não concordou com a referida classificação de 

confidencialidades, informou as visadas do respetivo sentido provável de decisão, para que 

estas se pudessem pronunciar em momento prévio à adoção de decisão final pela 

Autoridade. 

8 Utilização de documentos contendo informação confidencial por segredo de negócio  

8.1 Nota de Ilicitude 

192. 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 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 
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medida em que se mostram necessárias à fundamentação da Nota de Ilicitude a adotar 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. 

193. Em 28.06.202118, as empresas visadas titulares das informações confidenciais em causa, 

designadamente a Grupo 8, Prestibel, Securitas e a Strong Charon foram notificadas, para 

se pronunciar, de forma individualizada, relativamente à utilização dessas informações pela 

AdC para efeitos de imputação às 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, caso a AdC venha a proferir uma 

Decisão condenatória (fls. 4096 a 4103). 

194. As Grupo 8, Prestibel e Securitas pronunciaram-se, respetivamente, em 13.07.2021, 

14.07.2021 e 12.07.2021 (fls. 4114 a 4117, 4143 a 4144 e 4104 a 4106)19. Pelo contrário, a 

Strong Charon, não apresentou pronúncia, o que determinou a convolação em decisão final 

de levantamento de confidencialidades para efeitos de imputação do sentido provável de 

decisão notificado. 

195. Em 15.07.2021, recebidas e analisadas as pronúncias identificadas supra, a AdC proferiu 

decisões finais 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 estas decisões finais sido notificadas às visadas20 (fls. 4143 

a 4153). 

8.2 Decisão  

196. 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 n.º 3 

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

 

18 Ofícios com os registos S-AdC/2020/1480, S-AdC/2020/1517, S-AdC/2020/1518 e S-AdC/2020/1519. 
19 Cf. E-mails/requerimentos com os registos E-AdC/2021/3647, E-AdC/2021/3699 e E-AdC/2021/3622. 
20 Cf. Ofícios com os registos S-AdC/2021/1954, S-AdC/2021/1956 e S-AdC/2021/1929. 
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confidenciais pelas visadas, ao abrigo do disposto no artigo 30.º da Lei n.º 19/2012, na 

medida em que se mostram necessárias à Decisão a adotar. 

197. Em 15.06.202221, as empresas visadas titulares das informações confidenciais em causa, 

designadamente a 2045, Grupo 8, Prosegur Securitas e a Strong Charon foram notificadas, 

para se pronunciar, de forma individualizada, relativamente à utilização dessas 

informações pela AdC para efeitos de determinação de uma eventual coima, aplicável nos 

termos do artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, caso a AdC venha a proferir uma Decisão 

condenatória (fls. 11079 a 11095). 

198. As Strong Charon, 2045, Prosegur, Securitas pronunciaram-se, respetivamente, em 

29.06.2022 e 30.06.2022 (fls. 11108 a 11100, 11101 a 11104, 11107 a 11108 e 11109). Pelo 

contrário, a Grupo 8, não apresentou pronúncia, o que determinou a convolação em 

decisão final de levantamento de confidencialidades para efeitos de imputação do sentido 

provável de decisão notificado. 

199. Em 12.07.2022, recebidas e analisadas as pronúncias identificadas supra, a AdC proferiu 

decisões finais confirmando a utilização, para efeitos de determinação da coima, dos 

documentos classificados como confidenciais e identificados em anexo à deliberação, 

tendo estas decisões finais sido notificadas às visadas22 . 

9 Decisão de Inquérito 

200. Em 16.07.2021, o conselho de administração da AdC, procedeu ao encerramento do 

Inquérito no âmbito do PRC/2019/4, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a), 

do n.º 3, do artigo 24.º da Lei n.º 19/2012. 

201. A AdC concluiu em relação às visadas Esegur – Empresa de Segurança, S.A., Gália – Empresa 

de Segurança, S.A., Ronsegur, Rondas e Segurança, Lda. e Vigiexpert – Prevenção e 

Vigilância Privada, Lda., que não resultava do PRC/2019/4 prova suficientemente conclusiva 

da prática de infração ao disposto no n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 por parte das 

 

21 Ofícios com os registos S-AdC/2022/2398 S-AdC/2022/2394, S-AdC/2022/2406,S-AdC/2022/2403, S-
AdC/2022/2404 e S-AdC/2022/2405. 
22 Cf. Ofícios com os registos S-AdC/2022/2678, S-AdC/2022/2679,S-AdC/2022/2680, S-AdC/2022/2673 e S-
AdC/2022/2686. 
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mesmas, em termos que permitiram a sua responsabilização, pelo que ordenou proceder 

ao arquivamento do PRC/2019/4 em relação às referidas visadas, nos termos do disposto 

no artigo 24.º, n.º 3, alínea b) da Lei n.º 19/2012. As referidas empresas foram notificadas 

da Decisão de Inquérito em 19.07.2021 (fls. 4255 a 4262). 

202. Por outro lado, a AdC concluiu, com base no inquérito realizado, que existia uma 

possibilidade razoável de vir a ser proferida uma decisão condenatória no processo, 

adotando uma Nota de Ilicitude, contra as visadas 2045, 2045-Gália, Comansegur, Grupo 8, 

Prestibel, Prosegur, Securitas e Strong Charon, que, ao celebrarem e executarem um 

acordo ou prática concertada entre empresas, visando a repartição do mercado e a fixação 

do nível dos preços, no âmbito de procedimentos lançados ao abrigo das normas do CCP 

para a prestação de serviços de vigilância e segurança humana, em todo o território 

nacional, desde, pelo menos, o ano de 2009, tendo como objeto impedir, falsear ou 

restringir, de forma sensível, a concorrência, cometeram, cada uma, uma infração ao 

disposto n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e, bem assim, ao disposto no n.º 1 do artigo 

101.º do TFUE. 

203. A Nota de Ilicitude (fls. 4156 a 4254) foi regularmente notificada às visadas 2045, 2045-Gália, 

Comansegur, Grupo 8, Prestibel, Prosegur, Securitas e Strong Charon (fls. 4263 a 4310). 

204. Para efeitos do exercício dos direitos de defesa das visadas, a Autoridade fixou, 

inicialmente, 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. Este prazo foi prorrogado, em múltiplas e 

sucessivas ocasiões, como melhor descrito na secção 11.1 infra. 

10 Consulta do processo e obtenção de cópias 

205. Nos termos do n.º 4 do artigo 33.º da Lei n.º 19/2012, as visadas pelo processo puderam 

consultar a versão integral do processo nas instalações da AdC. 

206. Sempre que solicitado pelas visadas a AdC facultou cópia da versão não confidencial do 

processo. 



 

36 

 

11 Pronúncia sobre a Nota de Ilicitude 

207. As visadas 2045, 2045-Gália, Comansegur, Grupo 8, Prestibel, Prosegur e Securitas, 

destinatárias da presente Decisão, pronunciaram-se tempestivamente sobre a NI, nos 

termos sumariamente descritos nas secções seguintes (fls. 4813 a 4867, 4998 a 5113, 5180 

a 5308, 5487 a 5643, 5644 a 7077 e 7079 a 7089). 

208. A visada Strong Charon não apresentou pronúncia sobre a NI. 

11.1 Prorrogação e suspensão do prazo de pronúncia 

209. Em 16.07.2021, a AdC remeteu às visadas pelo processo supra indicadas a Decisão de 

Inquérito, fixando 20 dias úteis para que as mesmas se pronunciassem por escrito (fls. 4255 

a 4310). 

210. O prazo de pronúncia sobre a Nota de Ilicitude foi suspenso e subsequentemente 

prorrogado, por duas vezes, em 06.08.2021, por 20 dias úteis, e em 02.09.2021, por 10 dias 

úteis, na sequência dos requerimentos apresentados pelas visadas e deferidos pela AdC, 

nos termos e para os efeitos dos artigos 14.º e/ou 27.º da Lei da Concorrência, conforme 

consta de fls. 4474 a 4481 e 4556 a 4562. 

11.2 Pronúncia escrita do Grupo 2045 

211. Na sua pronúncia escrita sobre a NI, as visadas 2045 e 2045-Gália de uma forma geral, 

contestam as conclusões vertidas pela AdC na NI, declarando que a Autoridade não 

conseguiu demonstrar a sua participação num acordo e/ou prática concertada entre 

empresas, com vista à fixação do nível dos preços e à repartição do mercado, no âmbito 

dos procedimentos lançados ao abrigo das normas da contratação pública para a prestação 

de serviços de vigilância e segurança humana em Portugal (fls.5180 a 5308). 

212. Neste contexto, as visadas 2045 e 2045-Galia consideram, na sua pronúncia escrita, os 

seguintes pontos: (i) questões prévias que se prendem com alegadas 

inconstitucionalidades e nulidades; (ii) a refutação da posição da AdC quanto aos factos 

constantes da NI, e (iii) alegações sobre o Direito, nomeadamente, sobre a não subsunção 

da atuação das visadas do Grupo 2045 no tipo contraordenacional, bem como, sobre a 

determinação das sanções. 
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213. Sobre as (i) questões prévias, remete-se a sua descrição e análise para a secção 12 da 

presente Decisão. 

214. No que respeita à (ii) refutação da posição da AdC quanto aos factos constantes da NI, 

remete-se a sua descrição e análise para as secções 16.2 e 16.3 da presente Decisão. 

215. No que se refere às (iii) alegações da visada sobre o Direito, nomeadamente, sobre a não 

subsunção da atuação das visadas do Grupo 2045 no tipo contraordenacional, e sobre a 

determinação das sanções, remete-se a sua descrição e apreciação para as secções 18 e 

19, respetivamente, da presente Decisão. 

11.3 Pronúncia escrita da Comansegur 

216. Na sua pronúncia escrita sobre a NI, a Comansegur contesta as conclusões alcançadas pela 

AdC na NI, solicitando o arquivamento do presente processo no que a esta visada se refere 

(fls. 7079 a 7089).  

217. Em concreto, a visada argui a (i) nulidade da NI por falta de indicação das circunstâncias de 

modo, tempo e lugar dos factos imputados. Esta nulidade será objeto de análise e 

apreciação na secção 12 da presente Decisão. 

218. Por outro lado, a Comansegur contesta os (ii) factos, bem como as conclusões sobre os 

mesmos vertidos na NI, afirmando a inexistência de prova do comportamento imputado à 

Comansegur. Neste contexto, remete-se a sua descrição e análise para as secções 16.2 e 

16.3 da presente Decisão. 

219. No que se refere às (iii) alegações da visada sobre o Direito, remete-se a sua descrição e 

apreciação para as secções 18 e 19, da presente Decisão. 

11.4 Pronúncia escrita da Grupo 8 

220. Na sua pronúncia escrita sobre a NI, a visada Grupo 8, de uma forma geral, refuta a 

acusação que sobre si impende, expressando o seu total repudio quanto às alegações 

produzidas pela AdC e constantes da NI e, declarando a inexistência de prova da prática, 

por parte da visada Grupo 8, de qualquer ilícito contraordenacional, solicitando que seja 

declarada a nulidade da NI, por violação dos direitos fundamentais da visada, e que se 

proceda ao arquivamento do processo quanto à visada Grupo 8 (fls. 5487 a 5642). 
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221. Neste contexto, a visada Grupo 8 considera, na sua pronúncia escrita, os seguintes pontos: 

(i) questões prévias que se prendem com alegadas nulidades; (ii) a refutação das conclusões 

da AdC quanto aos factos constantes da NI, e (iii) alegações sobre o Direito, nomeadamente, 

sobre a não preenchimento do tipo contraordenacional, bem assim quanto as sanções 

potencialmente aplicáveis. 

222. No que se refere às (i) questões prévias, remete-se a sua descrição e análise para a secção 

12 da presente Decisão. 

223. Relativamente à (ii) refutação da posição da AdC quanto aos factos constantes da NI, 

remete-se a sua descrição e análise para as secções 16.2 e 16.3 da presente Decisão. 

224. No que diz respeito às (iii) alegações sobre o Direito, nomeadamente, sobre o não 

preenchimento do tipo contraordenacional, e sobre a determinação das sanções, remete-

se a sua descrição e apreciação para a secções 18 e 19, respetivamente, da presente 

Decisão. 

11.5 Pronúncia da Prestibel 

11.5.1 Pronúncia escrita 

225. Na sua pronúncia escrita sobre a NI, a visada Prestibel requer a esta Autoridade que o 

processo seja arquivado. Afirma que a prova recolhida pela AdC e constante da NI padece 

de um vício de interpretação, solicitando o devido enquadramento dos factos (fls. 4932 a 

4995). 

226.  Neste contexto, a Prestibel considera, na sua pronúncia escrita, os seguintes pontos: (i) 

questões que se prendem com alegadas nulidades; (ii) a refutação das conclusões da AdC 

quanto aos factos constantes da NI, e (iii) alegações sobre o Direito. 

227. No que se refere às (i) arguições de nulidades, remete-se a sua descrição e análise para a 

secção 12 da presente Decisão. 

228. Relativamente à (ii) refutação da posição da AdC quanto aos factos constantes da NI, 

remete-se a sua descrição e análise para as secções 16.2 e 16.3 da presente Decisão. 

229. No que diz respeito às (iii) alegações sobre o Direito, remete-se a sua descrição e apreciação 

para a secções 18 e 19, da presente Decisão. 
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11.5.2 Audição Oral 

230. A visada Prestibel requereu a realização de uma Audição Oral (complementar à pronúncia 

escrita sobre a NI) nos termos dos artigos 25.º, n.º 2, da Lei n.º 19/2012, conforme resulta 

do teor de fls. 4986. 

231. A Audição Oral requerida pela Prestibel foi realizada de acordo com o estabelecido no artigo 

26.º da Lei da Concorrência, em 11.11.2021, conforme termo de realização de Audição Oral 

constante de fls. 8825, tendo as declarações sido prestadas, em representação da Prestibel, 

por [colaborador 32], [colaborador 13], [colaborador 4] e [colaborador 16], as quais se dão 

por integralmente reproduzidas. 

232. A Audição Oral supra referida foi gravada, tendo sido disponibilizada, após a sua conclusão, 

o link de acesso ao ficheiro áudio da Audição Oral à visada Prestibel (fls. 8826-A). 

233. Dando cumprimento ao disposto no n.º 8 do artigo 26.º da Lei da Concorrência, em 

21.12.2021, foram notificadas as co-visadas da realização da Audição Oral acima referida 

(fls.9010 a 9021).  

11.6 Pronúncia escrita da Prosegur 

234. Na sua pronúncia escrita sobre a NI, a visada refuta a acusação que sobre si impende, 

afirmando não se encontrarem provadas as imputações constantes da NI, requerendo 

ainda que a NI seja considerada nula e, consequentemente, proferida decisão de 

arquivamento quanto à Prosegur (fls. 4988 a 5113). 

235. Neste contexto, a Prosegur considera, na sua pronúncia escrita, os seguintes pontos: (i) a 

nulidade da NI; (ii) a refutação da posição da AdC quanto aos factos constantes da NI, e, por 

último (iii) alegações sobre o Direito. 

236. No que se refere à (i) arguição de nulidade, remete-se a sua descrição e análise para a 

secção 12 da presente Decisão. 

237. Relativamente à (ii) refutação da posição da AdC quanto aos factos constantes da NI, 

remete-se a sua descrição e análise para as secções 16.2 e 16.3 da presente Decisão. 

238. No que diz respeito às (iii) alegações sobre o Direito, remete-se a sua descrição e apreciação 

para a secções 18 e 19, da presente Decisão. 
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11.7 Pronúncia escrita da Securitas 

239. Na sua pronúncia escrita sobre a NI, a visada requer a esta Autoridade que a NI seja 

declarada nula, nos termos expostos na sua pronúncia e que, caso assim não se entenda, 

o processo seja arquivado, atendendo ao não preenchimento do tipo contraordenacional 

(fls. 5644 a 7077). 

240.  Neste contexto, a Securitas apresenta, na sua pronúncia escrita, os seguintes pontos: (i) 

questões prévias que se prendem com alegadas nulidades; (ii) a refutação das conclusões 

da AdC quanto aos factos constantes da NI, (iii) alegações sobre o Direito e, por último, (iv) 

alegações sobre a sanção aplicável bem como da inaplicabilidade das sanções acessórias. 

241. No que se refere às (i) questões prévias, remete-se a sua descrição e análise para a secção 

12 da presente Decisão. 

242. Relativamente à (ii) refutação da posição da AdC quanto aos factos constantes da NI, 

remete-se a sua descrição, análise e apreciação para as secções 16.2 e 16.3 da presente 

Decisão. 

243. No que diz respeito às (iii) alegações sobre o Direito, remete-se a sua descrição e apreciação 

para a secção 18, da presente Decisão. 

244. Quanto às (iv) alegações sobre a sanção aplicável bem como da inaplicabilidade das 

sanções acessórias, remete-se a sua descrição e apreciação para a secção 19, da presente 

Decisão. 

12 Questões prévias invocadas pelas visadas na Pronúncia sobre a NI 

245. Uma vez que as questões de ordem formal e prévia, suscitadas pelas visadas, poderiam 

prejudicar a adoção de uma decisão final pela AdC quanto à materialidade dos factos objeto 

dos presentes autos, procede-se, desde já, à análise das mesmas. 
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12.1 Da alegada nulidade por preterição de direitos de defesa por omissão de elementos e 

abordagem presuntiva e conclusiva de factos na Nota de Ilicitude e por violação da 

garantia de um processo justo e equitativo 

12.1.1 Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

246. A visada Comansegur argumenta que “[a] falta de indicação das circunstâncias de modo, 

tempo e lugar dos factos que vêm imputados à arguida (…) constitui nulidade da mesma”, 

sem, contudo, apresentar esta matéria como uma questão prévia, nem a acompanhar de 

suporte legal (fls. 708223).  

247. A visada Prestibel argumenta ao longo da sua PNI que a Nota de Ilicitude é nula, em razão 

de padecer do vício de falta de fundamentação, porquanto se baseia em imputações vagas 

e se encontra enviesada pelo pedido de clemência apresentado pela visada Strong Charon 

(fls. 4872, 4873, 4874 e 487824). 

248. Apresentando este vício como violação do direito de defesa, a visada argumenta estar em 

causa uma “injustificada inversão do ónus da prova” (fls. 488725), tornando-se a NI “ininteligível 

e a defesa impossível” (fls. 489726). 

249. Conclui a visada Prestibel que “[n]o mínimo, existirá nesta sede uma violação do dever de 

fundamentação, tal como previsto no n.º 3 do artigo 268.º da CRO, n.º 2 do artigo 374.º, 

alínea a) do n.º 1 do 379.º do CPP ex vi artigo 41.º do RGCO e ainda artigo 58.º do RGCO, o 

que constitui uma nulidade da decisão administrativa, a suprimir pela AdC” (fls. 492027). 

250. A visada 2045, por sua vez, alega que a Nota de Ilicitude “não contém os elementos 

necessários para que o interessado fique a conhecer todos os aspetos relevantes para a 

decisão, nas matérias de facto e de direito”, circunstância que impossibilita um pleno 

 

23 Cf. parágrafo 26 da PNI da visada Comansegur. 
24 Cf. parágrafos 13, 27, 40 e 98 da PNI da visada Prestibel. 
25 Cf. parágrafo 241 da PNI da visada Prestibel. 
26 Cf. parágrafo 347 da PNI da visada Prestibel. 
27 Cf. parágrafos 593 da PNI da visada Prestibel. 
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exercício do direito de defesa previsto no artigo 50.º do RGCO ex vi artigo 13.º n.º 1 da LdC 

(fls. 865628).  

251. Em particular no plano da matéria de facto, e para efeitos de imputação objetiva, argui esta 

visada que a “NI assenta essencialmente numa análise comportamental difusa de um 

putativo padrão de comportamento no âmbito de determinados procedimentos concursais 

no mercado da prestação de serviços de vigilância e segurança humana”29, assim se 

manifestando “omissa na inovação de factos concretos suscetíveis de preencher a 

imputação dirigida contra as empresas visadas” (fls. 865630). 

252. Para efeitos de imputação subjetiva, alega que “apesar de a AdC concluir no sentido de que 

as empresas visadas terão agido dolosamente, não constam da NI factos concretos 

suscetíveis de sustentar essa conclusão”, assim se revelando “omissa na indicação de factos 

concretos suscetíveis de demonstrar os elementos subjetivos do tipo contraordenacional, 

nos termos do artigo 8.º do RGCO, bem como os pressupostos da culpa, enquanto juízo de 

censurabilidade assente na consciência da ilicitude do facto, nos termos do artigo 9.º do 

RGCO, afigurando-se, como tal, insuficiente para o exercício pleno do direito de defesa” (fls. 

8658)31. 

253. No seguimento destes argumentos, conclui a mesma que “a NI é nula, nos termos e para 

os efeitos do disposto no artigo 120.º, n.º 1, n.º 2, alínea d), e n.º 3, alínea c), do CPP e para 

os efeitos do disposto no artigo 283.º, n.º 3, do CPP, ex vi artigo 41.º, n.º 1, do RGCO, ex vi 

artigo 13.º, n.º 1, da LdC, por omissão de aspetos relevantes para a decisão final quanto à 

matéria de facto, em violação do disposto no artigo 50.º do RGCO” (fls. 865832). 

254. No plano da matéria de direito, a visada 2045 entende que é violado o disposto no artigo 

50.º do RGCO, em razão de a NI não respeitar as exigências de determinabilidade do objeto 

do processo que decorrem desta norma legal. Sugere esta Visada que “nos termos da NI, 

pretende a AdC imputar às visadas a celebração e execução de «um acordo ou prática 

 

28 Cf. parágrafo 39 da PNI da visada 2045. 
29 Cf. parágrafo 40 da PNI da visada 2045. 
30 Cf. parágrafo 43 da PNI da visada 2045. 
31 Cf. parágrafos 51 e 57 da PNI da visada 2045. 
32 Cf. parágrafo 58 da PNI da visada 2045. 
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concertada entre empresas», como se ambas as expressões tivessem substancialmente o mesmo 

conteúdo normativo (cfr. §666 da NI)” (fls. 865833).  

255. A nulidade da NI por omissão de aspetos relevantes para a decisão final quanto à matéria 

de direito é alegada nos mesmos termos que os indicados supra, invocando-se ainda, neste 

ponto, a inconstitucionalidade do artigo 24.º, n.º 3, alínea a), da LdC quando interpretado 

“no sentido de permitir à AdC formular uma nota de ilicitude, no termo do inquérito 

contraordenacional, com base num enquadramento legal alternativo dos factos que constituem 

o objeto da alegada infração” (fls. 865934). 

256. Também a visada Grupo 8 argui a violação do direito de defesa, invocando, porém, a 

violação do direito a obtenção de cópias de parte do processo, porquanto da cópia integral 

da versão não confidencial do processo facultada a 21.07.2021 “não constavam as fls. 1905 

a 2294 e 2819 a 3267, que consistem em documentos apresentados pela Strong Charon, 

enquanto requerente de clemência, mas que não foram especificamente preparados para o 

pedido de clemência” (fls. 873335). 

257. Ainda invocando a violação do direito a obtenção de cópias do processo, menciona que 

“[e]stavam igualmente em falta as cópias das fls. 2297 a 2308 e 3374 a 3379, respeitantes à 

transcrição das diligências de inquirição conduzidas pela AdC”, acrescentando que, por 

terem sido realizadas pela Autoridade, “não se podem considerar abrangidas pelo regime 

de proteção da documentação apresentada pelo requerente de clemência” (fls. 873336). 

258. A visada sustenta no supra exposto que a Autoridade “impôs restrições muito significativas 

ao acesso do Grupo 8 aos presentes autos, as quais limitam significativamente os seus 

direitos de audiência e de defesa e o direito ao contraditório” (fls. 873437). 

259. Em particular sobre a impossibilidade de obter cópia da versão não confidencial da 

documentação respeitante ao pedido de clemência apresentado pela Strong Charon, a 

visada Grupo 8 desenvolve que, enquanto visada no presente processo, “tem ainda o direito 

 

33 Cf. parágrafo 63 da PNI da visada 2045. 
34 Cf. parágrafos 71 e 72 da PNI da visada 2045. 
35 Cf. parágrafos 31 e 32 da PNI da visada Grupo 8. 
36 Cf. parágrafos 33 e 34 da PNI da visada Grupo 8. 
37 Cf. parágrafo 37 da PNI da visada Grupo 8. 
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de conhecer a informação disponibilizada à AdC pelo requerente de dispensa ou da redução da 

coima, para efeitos de ponderação sobre a viabilidade de eventual recurso (pelo Grupo 8) ao 

procedimento previsto no artigo 78.º da Lei da Concorrência, designadamente no tocante à 

verificação do pressuposto fundado no «valor adicional significativo [da informação de que 

disponha] face às informações e provas já na posse da Autoridade da Concorrência» (n.º 1, 

alínea a))” (fls. 873438). 

260. Conclui sobre este aspeto que “[a]o recusar o acesso a cópias da documentação em apreço, 

limitando o exercício deste direito à sua consulta nas instalações da AdC e nas condições 

por esta fixada, a AdC violou os artigos 32.º, n.º 10 e 18.º, n.º 2 da CRP, [c]om o que feriu de 

nulidade o presente processo contraordenacional, nos termos do artigo 119.º, alínea c), ou, 

subsidiariamente, do artigo 120.º, n.ºs 1 e 2, alínea d), e, ainda, do artigo 86.º, n.º 1, do CPP, 

aplicável ex vi artigo 42.º, n.º 1, do RGCO, por seu turno aplicável por remissão do artigo 

13.º, n.º 1 da LdC” (fls. 873539). 

261. A violação do direito de defesa foi igualmente invocada pela visada Securitas, 

argumentando que a notificação da decisão de inquérito não forneceu os elementos 

necessários para que a visada ficasse a conhecer todos os aspetos relevantes para a 

decisão nas matérias de facto e de direito (fls. 935740). 

262. Segundo esta visada, nos termos do artigo 283.º, n.º 3 do CPP, ex vi artigo 41.º, n.º 1 do 

RGCO e artigo 13.º, n.º 1 do RJC, terá que se concluir pela nulidade da Nota de Ilicitude (fls. 

935841). 

263. Tendo por base as nulidades invocadas no decurso da realização das diligências 

probatórias, a visada Securitas argumenta que a “prova, obtida em violação da Lei – conforme 

se deixou arguido e ora se reitera – não pode ser utilizada ou valorada, sendo nula”, bem como 

“não pode servir para fundamentar qualquer decisão”, concluindo a visada ser “nula a DI 

proferida, por manifesta violação da lei, – conforme resulta da leitura conjugada dos artigos 

 

38 Cf. parágrafo 45 da PNI da visada Grupo 8. 
39 Cf. parágrafos 50 e 51 da PNI da visada Grupo 8. 
40 Cf. parágrafo 42 da PNI da visada Securitas. 
41 Cf. parágrafo 43 da PNI da visada Securitas. 
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118.º, n.ºs 1 e 3, 125.º, 126.º, n.ºs 1 e 3 do CPP, ex vi artigos 13.º do RJC e 41.º do RGCO” (fls. 9359 

e 936042). 

264. Por último, a visada Prosegur alega a nulidade da Nota de Ilicitude “por não conter a 

narração, ainda que sintética, dos factos que fundamentam a aplicação ao arguido de uma 

pena ou de uma medida de segurança, incluindo, se possível, o lugar, o tempo e a 

motivação da sua prática, o grau de participação que o agente neles teve e quaisquer 

circunstâncias relevantes para a determinação da sanção que lhe deve ser aplicada” (artigo 

283.º, n.º 3, b) do CPP), e bem assim “por violação do princípio in dúbio pro reu e por falta 

de indicação de provas que fundamentem a eventual condenação” (artigo 32.º, n.º 2 da CRP, 

artigo 50.º do RGCO e artigo 25.º, n.º 1 do RJC) (fls. 511743). 

12.1.2 Apreciação da AdC 

265. A Autoridade apresentou na Nota de Ilicitude um enquadramento factual e legal dos 

comportamentos em análise no presente processo contraordenacional, no qual sustentou 

a imputação objetiva e subjetiva das condutas às visadas. 

266. A análise comportamental plasmada naquela decisão assentou num conjunto de 

elementos de prova e indícios que demonstram a adoção de condutas restritivas da 

concorrência, nomeadamente a participação num acordo ou prática concertada de “não 

agressão” (secções 1, 4, 5 e 11 da NI). 

267. Encontra-se presente na NI uma identificação das visadas e uma caracterização do seu 

envolvimento na prática anticoncorrencial ora em análise, partindo-se de uma ponderação 

individual para cada uma das visadas (secções 9 e 11 da NI). 

268. Em particular, resulta daquela decisão uma devida avaliação do acervo probatório, por via 

da qual se demonstra a participação de todas as visadas nesta prática concertada, 

nomeadamente os sucessivos contactos estabelecidos entre os representantes das várias 

visadas (secção 11 da NI). 

 

42 Cf. parágrafos 49 a 51 da PNI da visada Securitas. 
43 Cf. parágrafos 13 e 14 da PNI da visada Prosegur. 
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269. No que à qualificação do comportamento em apreço concerne, cumprirá reiterar o 

esclarecimento já avançado em sede da Nota de Ilicitude, segundo o qual para efeitos de 

preenchimento do artigo 9.º, n.º 1 da Lei da Concorrência importa a “vontade comum dos 

membros do acordo sobre o seu comportamento no mercado”44 (secção 13.3.2. da NI). 

270. Os conceitos de acordo entre empresas, prática concertada entre empresas ou decisão de 

associação de empresas comportam, portanto, tão-só uma diferente intensidade pelas 

formas como se manifestam, partilhando a natureza que naquele artigo 9.º se pretende 

qualificar como ilícita: o conluio. 

271. Nesta esteira, o direito de defesa das visadas foi assegurado, porquanto lhes foi assegurada 

a possibilidade de se pronunciarem sobre a contraordenação que lhes é imputada e sobre 

a sanção em que incorrem, nos termos do artigo 50.º do RGCO. 

272. A Autoridade sustentou as suas imputações numa descrição dos factos e na devida 

remissão para os elementos probatórios que os demonstram, pelo que não se entende em 

que medida a Nota de Ilicitude omite elementos que permitam às visadas apreender a 

conduta que lhes é imputada. 

273. A narrativa plasmada na NI mostra-se factual, descritiva e sustentada em prova, permitindo 

às visadas aceder ao juízo levado a cabo pela Autoridade na conclusão da prática de um 

comportamento anticoncorrencial, pelo que nunca se poderá concluir por uma preterição 

do direito de defesa das visadas. 

12.2 Da alegada ilegalidade por falta de notificação à rede ECN 

12.2.1 Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude  

274. A visada Securitas alega que a Nota de Ilicitude padece de uma “irremediável ilegalidade”, 

porquanto violou o Regulamento (CE) n.º 1/2003 relativo à execução das regras de 

 

44 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 15.07.1970, ACF Chemiefarma/Commission, processo n.º 41/69, Colet., 
1969-1970, p. 447, parágrafos 106 e seguintes; Acórdão do Tribunal de Justiça de 29.10.1980, Van Landewyck 
e.a./Commission, processos apensos n.os 209 a 215 e 218/78, Colet. 1980-7, p. 3248, parágrafo 86; Acórdão 
do Tribunal de Justiça de 29.10.1980, Van Landewyck e.a./Commission, processos apensos n.os 209 a 215 e 
218/78, Colet. 1980-7, p. 3248, parágrafo 86, Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 17.12.1991, 
Hercules Chemicals/Commission, processo n.º T-7/89, Colet. 1991, p. 1711, parágrafo 256. 
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concorrência estabelecidas nos artigos 81.º e 82.º do TFUE (atuais artigos 101.º e 102.º), na 

medida em que não cumpriu a obrigação de comunicação à rede ECN (European 

Competition Network), prevista no artigo 11.º, n.º 3 deste diploma (fls. 9455)45. 

12.2.2 Apreciação da AdC 

275. Não obstante essa comunicação não constar da Nota de Ilicitude, importará nesta sede 

esclarecer que a abertura do processo foi notificada à rede ECN a 03.12.2019, pelo que não 

houve violação do disposto no Regulamento (CE) n.º 1/2003. 

276. Mais se esclarece que a comunicação à rede ECN não tem qualquer impacto na esfera 

jurídica das visadas, não condicionando o exercício dos seus direitos de defesa, respeitando 

apenas e tão-só ao cumprimento de deveres de natureza institucional para com a rede ECN. 

277. É um dever da AdC para com os demais membros daquela rede mas não constitui qualquer 

obrigação legal da marcha do processo contraordenacional.  

278. Improcede, deste modo, a “irremediável ilegalidade” invocada. 

12.3 Da alegada ausência de elementos tendentes à determinação da medida concreta da 

coima e à eventual aplicação de sanções acessórias 

12.3.1 Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude  

279. Segundo a Visada 2045, “a Autoridade, apesar de percorrer os critérios contidos no n.º 1 do 

artigo 69.º da LdC por forma a tentar justificar a necessidade de aplicação de sanção, basta-

se com a afirmação de uma panóplia de generalidades sem sustentação alguma” (fls. 

866046). 

280. Arguindo que “[é] em sede de NI que a Autoridade deve participar às visadas os factos e a 

sua análise dos mesmos, sob pena de impedir o exercício do direito de defesa”, a Visada 

 

45 Cf. parágrafos 496 e 497 da PNI da visada Securitas. 
46 Cf. parágrafo 82 da PNI da visada 2045. 
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2045 sugere que “[a]presentar a NI em termos genéricos e abstratos não permite o 

exercício cabal de defesa” (fls. 866047). 

281. Argumentando que os direitos de defesa previstos no processo penal são aplicáveis no 

processo contraordenacional jusconcorrencial, por remissão legal, a Visada 2045 invoca o 

disposto no artigo 283.º n.º 1, alínea b) do CPP, nomeadamente que “a acusação contém, sob 

pena de nulidade, nomeadamente, «quaisquer circunstâncias relevantes para a determinação 

da sanção que lhe [leia-se: ao agente] deve ser aplicada» (incluindo, naturalmente, sanções 

acessórias)” (fls. 866148). 

282. A Visada 2045 sugere, assim, a nulidade da Nota de Ilicitude, alegando ser imperativo 

concluir pela violação dos “direitos fundamentais das Visadas, consagrados no artigo 32.º 

da CRP e nos artigos 50.º do RGCO e 25.º, n.º 1 da LdC e que tal violação redunda numa 

nulidade insanável”, e bem assim pela “violação do artigo 283.º, n.º 3, alínea b) do CPP, 

aplicável ex vi do artigo 41.º do RGCO e 13.º, n.º 1 da LdC, bem como do artigo 50.º do RGCO, 

porquanto não observa os requisitos legalmente previstos para a acusação/nota de 

ilicitude” (fls. 866149). 

12.3.2 Apreciação da AdC 

283. A alegada ausência de elementos tendentes à determinação da medida concreta da coima 

e à eventual aplicação de sanções acessórias não colhe, atendendo a que esses 

elementos/critérios foram analisados na secção 14 da NI.  

284. Sem prejuízo do exposto no parágrafo anterior, trata-se de uma matéria cuja avaliação 

cumpre ser levada a cabo na secção 19 da presente decisão 

 

47 Cf. parágrafos 87 e 88 da PNI da visada 2045. 
48 Cf. parágrafos 96 e 97 da PNI da visada 2045. 
49 Cf. parágrafos 99 e 100 da PNI da visada 2045. 
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12.4 Da alegada incorreta valoração da prova e da não verificação dos requisitos de 

formação da prova indireta 

12.4.1 Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

285. A visada 2045 alega que a prova foi erradamente apreciada, nomeadamente é invocada 

“uma incorreta valoração de cada elemento de prova considerado individualmente e (…) 

uma incorreta aplicação do instituto da prova indireta, decorrente da não verificação dos 

pressupostos de formação da prova indiciária e da desconsideração do princípio da 

presunção de inocência” (fls. 866150). 

286. Segundo a visada, a AdC invocou, entre outros elementos de prova, denúncias/exposições 

escritas que lhe foram dirigidas, argumentando, porém, que “as referidas 

denúncias/exposições não constituem de per se elementos de prova contra a 2045 ou a 2045-

Gália, que permitam indiciar qualquer prática restritiva da concorrência” (fls. 8661 e 8662)51.  

287. Sugere na sua pronúncia à NI que “[a]s denúncias constantes nos autos consubstanciaram 

meras participações de factos, não podendo ser valorizadas como elementos de prova”, 

acrescentando que “[a]s considerações da AdC relativamente ao suposto padrão 

comportamental das Visadas, para além de não se encontrarem concretizadas na NI […], 

desconsidera, ainda, o contexto jurídico-económico do mercado da prestação de serviços 

de vigilância e segurança humana, e assenta numa explicação monocausal e meramente 

hipotética dos comportamentos das visadas” (fls. 8662 e 866352). 

288. Conclui a visada 2045 que, porque “não se mostram suficientemente indiciados, muito 

menos provados, os factos imputados às Visadas 2045”, não pode a mesma ser visada num 

processo contraordenacional, “sob pena de violação do princípio da presunção de 

inocência, na vertente do princípio in dúbio pro reu, previsto no artigo 32.º, n.º 2 da CRP” 

(fls. 866453). 

 

50 Cf. parágrafo 102 da PNI da visada 2045. 
51 Cf. parágrafos 103 a 105 da PNI da visada 2045. 
52 Cf. parágrafo 107 e 113 da PNI da visada 2045. 
53 Cf. parágrafos 136 e 137 da PNI da visada 2045. 
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289. Alega, ainda, esta visada, que “[a] AdC recorreu, indevida e ilegalmente, a prova por 

presunção para demonstração da totalidade dos factos típicos imputados às Visadas 2045, 

em violação dos requisitos legais para a admissibilidade da prova indireta, o que redunda 

na violação do princípio da presunção de inocência” (fls. 866554). 

290. Invoca, para este efeito, a inconstitucionalidade do artigo 9.º, n.º 1 da LdC quando 

interpretado “no sentido de admitir a condenação pelo ilícito aí previsto com recurso a prova 

indireta assente em prova indireta” (fls. 866855). 

12.4.2 Apreciação da AdC 

291. A contra-argumentação das visadas e a apresentação de uma narrativa alternativa para os 

factos demonstrados na Nota de Ilicitude não prejudica a validade da decisão 

administrativa, pelo que a sua avaliação extravasa o âmbito da arguição de nulidades, na 

qualidade de questões prévias.  

292. Em todo o caso, sempre importará replicar que a narração presente na Nota de Ilicitude 

assenta numa correlação dos vários factos demonstrados, dos quais se extraem 

conclusões, como consequência inata de qualquer exercício lógico-dedutivo. 

293. Como não poderia deixar de ser, foi a partir da prova carreada para o processo – tanto da 

prova documental, como das inquirições, constantes quer da Nota de Ilicitude, quer da 

presente Decisão – que a Autoridade formou a sua convicção sobre a existência de uma 

prática anticoncorrencial entre as visadas, na aceção do artigo 9.º, n.º 1 da Lei da 

Concorrência. 

294. A avaliação dos elementos probatórios e a subsunção dos mesmos aos critérios da prova 

indiciária resulta devidamente analisada na secção 16.3 da presente decisão, onde se 

demonstra com evidência a existência de um acordo e os factos que sustentam este 

entendimento.  

 

54 Cf. parágrafo 156 da PNI da visada 2045. 
55 Cf. parágrafo 184 da PNI da visada 2045. 
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12.5 Da alegada nulidade por limitações no acesso a elementos de prova 

12.5.1 Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude  

295. As Visadas Securitas e Grupo 8 argumentaram que o seu direito de defesa foi prejudicado 

em razão de ser praticado um procedimento de desentranhamento da documentação 

apreendida. Em especial, expõem as Visadas o entendimento de que a devolução desta 

documentação com fundamento no facto de não constituírem elementos relevantes para 

o processo contraordenacional em curso não lhes permite confirmar a irrelevância, alegada 

pela AdC, de tais elementos. 

296. A visada Securitas argui a nulidade da Nota de Ilicitude por prática de atos violadores da 

garantia de um processo justo e equitativo, nomeadamente “apreensões de documentos por 

parte da AdC, com consequente valoração de alguns deles para imputar infrações à Visada, e 

desentranhamento de outros” (fls. 936156).  

297. Tendo por base as nulidades arguidas no decurso das diligências probatórias, esta visada 

argumenta que “a AdC apreendeu uma série de documentos nas buscas realizadas que, num 

segundo momento, decidiu desentranhar”, sem que a visada tivesse conhecimento dos 

elementos em questão, não estando, por conseguinte, “em condições de saber se os 

elementos apreendidos são ou não relevantes para os presentes autos, designadamente para o 

exercício do seu Direito de Defesa” (fls. 936257). 

298. Acrescenta esta visada que “tem o direito de se pronunciar sobre o desentranhamento dos 

documentos, o que decorre do seu direito de analisar os mesmos, direito esse que não lhe 

foi concedido”, assim se violando “as garantias de defesa da Arguida, contidas nos artigos 

20.º, n.º 4, 32.º, n.ºs 1 e 10, 268.º, n.º 4 da CRP e 6.º da CEDH” (fls. 9365 e 936758). 

299. Desfecha, neste seguimento, que “por não constar dos autos a informação e elementos 

sem os quais a Visada não poderá exercer de forma plena os direitos ao contraditório, à 

informação, a contestar a prova da acusação e de acesso ao processo em igualdade de 

 

56 Cf. parágrafo 59 da PNI da visada Securitas. 
57 Cf. parágrafos 62 e 63 da PNI da visada Securitas. 
58 Cf. parágrafos 81 e 91 da PNI da visada Securitas. 
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armas e no âmbito de um processo justo e equitativo, vem a Visada arguir a nulidade dos 

presentes autos e da DI proferida, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 13.º, 

20.º, n.ºs 1 e 4 e 32.º, n.ºs 1 e 10 da CRP, no artigo 6.º, n.º 1, e n.º 3, alínea b) da CEDH, artigo 

25.º, n.º 1 do RJC e nos artigos 120.º, n.º 2, alínea d) e 122.º do CPP, aplicáveis ex vi artigo 

13.º do RJC e 41.º do RGCO” (fls. 936759). 

300. Também a visada Grupo 8 alega o processo de desentranhamento como violador do seu 

direito de acesso aos elementos de prova recolhidos (fls. 8752-B60).  

301. Em particular, a visada faz referência ao desentranhamento e devolução de documentação 

no âmbito das diligências de busca e apreensão realizadas nas instalações das visadas 

Prestibel, Securitas, Prosegur e Strong Charon, argumentando que “com exceção da 

documentação que foi apreendida nas suas próprias instalações, não é possível ao Grupo 8 

identificar os elementos que foram expurgados pela AdC, conhecer o seu conteúdo e aferir da 

sua alegada irrelevância” (fls. 8753 e 875461). 

302. Cogitando sobre o potencial valor exculpatório dos documentos desentranhados, a visada 

Grupo 8 alega que “[a] conduta em causa configura uma invalidade processual, tendo em 

conta que, nos termos do artigo 120.º, n.º 2, al. d), do CPP (aplicável ex vi artigo 13.º, n.º 1, a 

LdC e artigo 41.º, n.º 1, do RGCO), constitui uma nulidade a insuficiência de inquérito por 

não terem sido praticados atos legalmente obrigatórios” (fls. 8754 a 8756 e 875862). 

303. Também a visada 2045 invoca limitações no acesso a elementos do processo, sustentando 

uma violação ao seu direito de defesa no facto de terem sido tratados como confidenciais 

documentos que, na sua perspetiva, não o são. 

304. Segundo esta visada, “a Autoridade qualificou como confidenciais dois conjuntos de 

elementos, por erradamente os considerar integrados no pedido de dispensa ou redução 

de coima, ao abrigo do artigo 81.º, n.º 1, da LdC” (fls. 867363). 

 

59 Cf. parágrafo 92 da PNI da visada Securitas. 
60 Cf. parágrafo 188 da PNI da visada Grupo 8. 
61 Cf. parágrafos 192 a 194 e 199 da PNI da visada Grupo 8. 
62 Cf. parágrafos 202 a 219 e 234 da PNI da visada Grupo 8. 
63 Cf. parágrafo 246 da PNI da visada 2045. 
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305. É nestes termos que a visada 2045 invoca a violação do direito de defesa e a apresenta 

como “nulidade insanável, equivalente à omissão do arguido em momento processual 

relevante, nos termos do disposto no artigo 119.º alínea c) do CPP, ex vi artigo 41.º, n.º 1 do 

RGCO e 13.º da LdC” (fls. 867364). 

306. Em particular, sobre a não disponibilização de cópia aos mandatários das visadas dos 

elementos confidenciais constantes dos autos, invoca esta visada a inconstitucionalidade, 

por violação do direito de defesa, da interpretação dos artigos 33.º, n.º 4, e 81.º, n.º 3, da 

LdC no sentido da proibição da disponibilização aos advogados ou aos assessores 

económicos externos das visadas de extratos ou cópias dos pedidos de dispensa ou 

redução de coima e de extratos ou cópias dos documentos considerados confidenciais por 

conterem segredos de negócio (fls. 867465). 

12.5.2 Apreciação da AdC 

307. O desentranhamento trata-se de um procedimento de devolução da documentação 

recolhida durante as diligências de busca e apreensão com base em palavras ou assuntos-

chave. Por essa razão, resulta recolhida destas diligências documentação que, depois de 

uma consulta mais atenta do seu teor, se pode concluir como não relevante para efeitos do 

processo contraordenacional em curso.  

308. Como resulta da Comunicação da Comissão relativa às regras de acesso ao processo nos 

casos de aplicação dos artigos 81.º e 82.º do Tratado CE, artigos 53.º, 54.º e 57.º do Acordo 

EEE e do Regulamento (CE) n.º 139/2004 do Conselho (2005/C 325/07), “[d]urante as 

diligências de investigação (…), a Comissão pode recolher documentos que, na sequência de uma 

análise mais aprofundada, se venham a afigurar irrelevantes para o processo em questão. Estes 

documentos podem ser devolvidos à empresa junto da qual foram obtidos. Uma vez devolvidos, 

estes documentos deixam de fazer parte do processo”. 

309. Este entendimento não obsta, porém, a que as Visadas requeiram a revelação de 

documentos que entendam ser relevantes para a decisão de inquérito. A eventual 

relevância de determinado documento devolvido em resultado do processo de 

 

64 Cf. parágrafo 251 da PNI da visada 2045. 
65 Cf. parágrafos 260 e 261 da PNI da visada 2045. 



 

54 

 

desentranhamento tem que, para efeitos da sua revelação, ser aprovada pela Visada que 

entende que a decisão administrativa seria diferente se o documento em causa tivesse sido 

valorado. 

310. Por outro lado, permitir que as visadas tenham acesso a todos os elementos apreendidos 

antes de serem desentranhados, mostra-se absolutamente desnecessário, visto que cabe 

à AdC o papel de condução da fase de inquérito do processo de contraordenação, sendo o 

dominus da fase processual em causa e competindo-lhe determinar quais os elementos 

relevantes para a apreciação dos comportamentos objeto do processo, não podendo, pois, 

nesse contexto, questionar-se a legitimidade da AdC em proceder ao desentranhamento 

dos elementos que se consideram irrelevantes para o processo em causa. 

311. Em qualquer caso, já a jurisprudência nacional se pronunciou sobre a legitimidade da 

Autoridade em determinar o desentranhamento de documentação dos seus processos. 

312. Nomeadamente, veja-se o determinado pelo TCRS a este propósito: 

“Quer isto dizer, que cabe à AdC, validadas as diligências instrutórias de busca e apreensão de 

documentos, decidir quais os documentos que devem permanecer no processo, em função do 

seu valor exculpatório e inculpatório. 

Repare-se, todavia, que admitimos, frontalmente, que a AdC dispõe de competência para 

autorizar o desentranhamento de documentos apreendidos, mesmo posteriormente à 

diligência de apreensão - trata-se de uma actuação plenamente conforme com a actividade de 

investigação e apuramento de factos com relevância sancionatória, em função do contínuo 

apuramento de factos ao longo do processo. 

Ou seja, a indiciação probatória que subjaz à validade das diligências instrutórias do processo 

sancionatório não se confunde com os juízos ulteriores sobre a utilidade, pertinência e 

adequação de tais meios de prova para prova dos factos entretanto apurados. 

(…) 

Numa palavra, não vemos obstáculo legal ou impedimento processual no NRJC ou no regime 

subsidiário do R.G.CO, para que a AdC proceda ao desentranhamento e devolução de 

documentos entretanto considerados irrelevantes, inócuos e desnecessários para o 
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apuramento da responsabilidade sancionatória das visadas”66 (destaque da responsabilidade 

da AdC). 

313. Também o TCRS, num aresto distinto, sustentou o seguinte: 

“- Efectivamente, a AdC determinou o desentranhamento de modo unilateral, sem contraditório 

ou sindicância das demais visadas; 

- Todavia, afigura-se-nos igualmente preclaro que a decisão de desentranhamento se encontra 

consolidada por falta de impugnação judicial das visadas enquanto medida da autoridade 

administrativa, sendo excedente do objecto deste processo, presumindo-se, formalmente, a sua 

conformação processual”67 (destaque da responsabilidade da AdC). 

314. Assim, não colhe a tese segundo a qual a Nota de Ilicitude é nula por limitações de acesso 

a elementos de prova, porquanto as visadas tiveram acesso a todos os elementos que 

sustentaram a decisão da Autoridade no sentido de proferir uma decisão acusatória sendo-

lhes, para o efeito, concedido acesso quer a cópias da versão não confidencial do processo, 

quer à versão confidencial do mesmo, mediante consulta nas instalações da AdC. 

12.6 Da alegada violação dos deveres de respeito do sigilo profissional do advogado 

12.6.1 Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

315. As visadas Securitas e Grupo 8 alegam nas suas pronúncias à Nota de Ilicitude a violação 

do segredo profissional de advogado no âmbito da realização das diligências de busca, 

exame, recolha e apreensão nas respetivas instalações (fls. 9358 a 9361 e fls. 8735 a 874268). 

316. Segundo a Grupo 8 “muito embora o Grupo 8 tenha identificado devidamente todos os 

advogados externos com quem trabalha, logo no início da diligência, ou seja, a 29 de 

outubro de 2019, os funcionários da AdC apenas vieram proceder à exclusão informática 

 

66 Cf. Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão proferida em 25.10.2016 no âmbito do 
processo n.º 195/16.1YUSTR. 
67 Cf. Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão proferida em 16.03.2017 no âmbito do 
processo n.º 20/16.3YUSTR. 
68 Cf. parágrafos 44 a 58 da PNI da visada Securitas e parágrafos 56 a 119 da PNI da visada Grupo 8. 
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de mensagens de correio eletrónico dos advogados externos do Grupo 8 no dia 12 de 

novembro de 2019”, adiantando que, mesmo que a referida documentação não tenha sido 

apreendida, “a mera possibilidade de consulta e exame ilegais dessa documentação pela 

AdC, entre os dias 29 de outubro e 12 de novembro, inquinam, por completo, a diligência 

de busca, impondo-se, consequentemente, a sua invalidação” (fls. 8736 e 873769). 

317. Aludindo aos casos de cessação da proteção da correspondência do advogado e do dever 

de sigilo profissional expressamente previstos na lei, esta visada entende não existir no 

presente processo contraordenacional “qualquer justificação para que o nível de proteção em 

causa seja afrouxado”, pelo que conclui que “nos termos dos artigos 122.º, n.º 1, e 126.º, n.º3 

do CPP, impõe-se declarar a nulidade da diligência de busca realizada pela AdC nas instalações 

do Grupo 8 entre os dias 29 de outubro e 14 de novembro de 2019, por violação do disposto nos 

artigos 32.º, n.º 2 e n.º 8, da CRP, 76.º, n.º 1 e 2, e 77.º, n.º 1 e 2, do EOA e 179.º, n.º 2 e n.º 3, do 

CPP”, acrescentando que “[a] nulidade da referida diligência de busca importa, por sua vez, 

nos termos do artigo 122.º, n.º 1, do CPP, a nulidade do ato de apreensão de documentação pela 

AdC, ocorrido em 14 de novembro de 2019” (fls. 8737 a 8739, fls. 8739 e fls. 874270). 

12.6.2 Apreciação da AdC 

318. A nulidade das diligências de busca por violação dos deveres de respeito do sigilo 

profissional do advogado foi já arguida pelas visadas durante a realização das diligências, 

havendo os argumentos tecidos por estas sido já devidamente refutados, em sede de 

resposta aos requerimentos de arguição de nulidades e irregularidades (fls. 4128 a 4131, 

fls. 4122 a 4127 e fls. 4132 a 414271) 

319. Reiterando o já respondido quanto a esta matéria, a Autoridade solicitou às visadas 

Securitas, Prestibel e Grupo 8, no início das respetivas diligências de busca, exame, recolha 

e apreensão, uma lista de todos os advogados com quem as mesmas trabalhassem. 

320. Esta é uma prática que não decorre da lei ou do mandado que autoriza a realização das 

diligências, pretendendo-se, outrossim, tornar claro desde o início das diligências que a 

 

69 Cf. parágrafos 64 e 67 da PNI da visada Grupo 8. 
70 Cf. parágrafos 70 a 86, 93, 118 e 119 da PNI da visada Grupo 8. 
71 Cf. ofício S-AdC/2021/1945, ofício S-AdC/2021/1946 e ofício S-AdC/2021/1947. 
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Autoridade não tem intenção de pesquisar arquivos de advogados internos ou externos ou 

de apreender informação sujeita a sigilo profissional. 

321. Neste sentido, cumprirá sublinhar que nas diligências realizadas nas instalações das 

visadas Prestibel, Securitas e Grupo 8 não foi apreendido qualquer e-mail sujeito a sigilo 

profissional, nem foi identificada como relevante ou pesquisada ativamente qualquer caixa 

de correio eletrónico ou de arquivo das pessoas identificadas pelas visadas como sendo ou 

tendo sido seus advogados ou tendo inscrição em vigor na Ordem dos Advogados. 

322. As visadas Securitas e Prestibel foram informadas de que apenas o conteúdo reconduzível 

a um ato próprio de advogado, definido nos termos do artigo 1.º da Lei n.º 49/2004, de 24 

de agosto, consubstancia sigilo profissional, na medida em que o que o artigo 76.º do 

Estatuto da Ordem dos Advogados visa proteger são as comunicações do advogado com o 

seu cliente no exercício do seu mandato. 

323. Esta metodologia já foi acolhida pela jurisprudência, salientando-se o Acórdão proferido 

pelo Tribunal da Relação de Lisboa (na Secção de Propriedade Intelectual, Concorrência e 

Regulação): 

“Como refere a AdC na sua resposta e nós respigamos “ (...) o facto de ter sido apreendido 

emails contendo advogados como destinatários ou em cc não significa por si só que estejam 

em causa emails com sigilo profissional. 

(...)  

A Recorrente foi informada pelos funcionários da AdC no decurso da diligência de busca e 

apreensão que o conteúdo de uma mensagem de correio eletrónico aberta e lida trocada 

entre colaboradores da Recorrente, ou entre colaboradores da Recorrente 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 acto próprio 

de advogado, tal como definido no artigo l.“ da Lei n.“ 49/2004, de 24 de Agosto. 

(...)  

Efetivamente o que o artigo 76.º do Estatuto da Ordem dos Advogados pretende proteger são 

as comunicações do advogado com o seu cliente no exercício do respetivo mandato. 

(...)  
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Se assim não fosse, bastaria que, por defeito, um advogado fosse sempre copiado em todos 

os e-mails da empresa ou que a última mensagem de uma cadeia de e-mads trocada entre 

departamentos comerciais fosse reencaminhada ao advogado da empresa, para que a AdC 

(ou outra entidade que promovesse diligências de busca) ficasse impedida de analisar as 

mensagens em causa”72. 

324. De modo a não ser realizada uma apreensão de documentação sem qualquer critério ou 

exame prévio, a Autoridade examina, ainda que perfuntoriamente, os documentos 

marcados como potencialmente relevantes em resultado das palavras-chave utilizadas na 

pesquisa. 

325. Sob pena de inviabilizar a própria diligência, sempre se terá que admitir a hipótese teórica 

de um e-mail marcado em resultado da palavra-chave pesquisada ter a participação de um 

advogado, sem que, não obstante, isso impeça a análise do documento. 

326. No mesmo sentido, veja-se o entendimento do Tribunal da Relação de Lisboa: 

“No que tange à questão da ilegalidade do facto dos funcionários da AdC terem visualizado 

mensagens de correio electrónico remetidas ou recebidas por advogados, e, por isso, sujeitas a 

segredo profissional, revemo-nos na íntegra na posição sustentada pelo Tribunal a quo. 

Na verdade, apenas visualizando as mensagens de correio electrónico (todas elas) poderia a AdC 

formular um juízo sobre a admissibilidade ou não da apreensão das mesmas e seu uso futuro no 

processo como prova. Acontece que visualizar (que foi o que foi certamente feito) não equivale a 

tomar conhecimento para efeitos probatórios.  

Assim, com acerto se considerou na decisão recorrida que “(...) visualizar constitui um mero 

instrumento conducente à operação material de apreensão. (…) resulta inviável cogitar a lesão 

autónoma de direitos e garantias quanto a um acto instrumental de execução necessária e 

vinculada ao acto de apreensão, esse sim, com preponderância probatória. O que pode ser alvo 

de impugnação no conspecto de admissibilidade da prova é o próprio acto de apreensão, não o 

 

72 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, Secção de Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e 
Supervisão proferido em 26.11.2019 no âmbito do processo n.º 18/19.0YUSTR-D.L1. 
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de mera visualização, conquanto o seu contorno lesivo é claramente hipotético e ancorado numa 

iminente vacuidade, o que determina, só por si, a improcedência do fundamento.””73. 

327. Acrescente-se, ainda, o determinado pelo TCRS74: 

“só é admissível desencadear o procedimento referido, impedindo que a AdC tome conhecimento 

do conteúdo do documento, perante uma alegação consiste e viável, ou seja, uma alegação séria 

no sentido de que o mesmo está a coberto do segredo profissional do advogado, que, conforme 

resulta da jurisprudência da União Europeia, forneça elementos relevantes de molde a 

demonstrar que as comunicações em causa preenchem as condições para serem incluídas no 

segredo profissional do advogado.” 

E que termina dizendo: 

“não basta, conforme resulta das asserções precedentes, que estejam em causa “mensagens de 

correio eletrónico em que os advogados constantes da lista anexa [lista entregue no início da 

diligência] surjam como remetentes, destinatários ou lhes tenham sido enviados para 

conhecimento”. Também não basta identificar o assunto do email, a não ser que o próprio 

assunto consubstancie uma informação a coberto do segredo profissional (o que não é o caso), 

porque a circunstância do email ter um determinado assunto não significa que o seu conteúdo 

corresponda ao mesmo e/ou que contenha uma informação a coberto do referido segredo.” 

328. Pelo exposto, não se poderá concluir pela existência de qualquer factualidade suscetível de 

colocar em causa a plena conformidade legal das diligências de busca e apreensão levadas 

a cabo pela Autoridade nas instalações das visadas Securitas, Prestibel e Grupo 8, 

refutando-se, assim, a tese de que foi violado o dever de respeito do sigilo profissional de 

advogado. 

 

73 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa proferido em 26.09.2019 no âmbito do processo n.º 
229/18.5YUSTR.L2. 
74 Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão proferida em 03.10.2019 no âmbito do 
processo n.º 159/19.3YUSTR-B. 
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12.7 Da alegada invalidade da apreensão de correio eletrónico  

12.7.1 Pronúncias sobre a Nota de Ilicitude 

329. Segundo a visada Grupo 8, “inexiste na lei qualquer norma que habilite a apreensão pela 

AdC de correio eletrónico, ainda que com autorização do Ministério Público, na medida em 

que esta autoridade judiciária não tem competência para tal, esteja o correio eletrónico já 

aberto ou ainda por abrir” (fls. 874275). 

330. Argumentando a proibição da ingerência da Autoridade na correspondência e a 

aplicabilidade da Lei do Cibercrime ao caso em apreço, sugere a visada que “a apreensão de 

mensagens de correio eletrónico ou registos de comunicações de natureza semelhante apenas 

pode ocorrer em processo criminal e mediante ordem ou autorização do juiz (quando este 

considere que os elementos em causa se afiguram ser de grande interesse para a descoberta da 

verdade ou para a prova), sendo aplicável, por remissão, o regime de apreensão de 

correspondência previsto no artigo 179.º do CPP” (fls. 8742 a 874476). 

331. É no raciocínio supra exposto que a visada sustenta “uma intromissão ilícita da AdC na 

correspondência das visadas em causa”, concluindo estar-se, assim, perante “prova 

manifestamente nula, nos termos dos artigos 32.º, n.º 8, e 34.º, n.º 4 da CRP e do artigo 

126.º, n.º 3, do CPP” (fls. 8752-B77). 

332. Também a visada 2045 invoca “a nulidade da apreensão de mensagens de correio 

eletrónico realizadas pela AdC no âmbito das diligências de busca e apreensão”, porquanto 

“os artigos 18.º, n.º 1, alínea c), e 20.º, n.º 1, da LdC, não habilitam a AdC a apreender 

correspondência em processo contraordenacional e, mesmo que o fizessem, seriam 

contrários às normas constitucionais plasmadas nos artigos 34.º, n.ºs 1 e 4 e 18.º, n.ºs 1 e 2 

da CRP” (fls. 866478). 

333. Argumentando que a interpretação das referidas normas no sentido de permitirem a 

“apreensão e consequente valoração, enquanto meio de prova, de mensagens de correio 

 

75 Cf. parágrafo 123 da PNI da visada Grupo 8. 
76 Cf. parágrafos 124 a 141 da PNI da visada Grupo 8. 
77 Cf. parágrafos 184 e 185 da PNI da visada Grupo 8. 
78 Cf. parágrafos 138 e 141 da PNI da visada 2045. 
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eletrónico, mesmo que sinalizadas como lidas, é materialmente inconstitucional”, a visada 

conclui que “as provas obtidas violando a proteção constitucional conferida à 

correspondência e às comunicações, incluindo às mensagens de correio eletrónico, são 

nulas, nos termos do artigo 126.º, n.º 3, do CPP, aplicável ex vi artigo 13.º, n.º 1, d aLdC e 

41.º, n.º 1, do RGCO, e dos artigos 32.º, n.º 8 e n.º 10, e 34.º, n.ºs 1 e 4, da CRP, não podendo 

ser utilizadas, a não ser que seja obtido o consentimento do titular” (fls. 866579). 

12.7.2 Apreciação da AdC 

334. A invalidade da apreensão de correio eletrónico foi arguida pelas visadas Grupo 8 e 

Securitas em sede de requerimento de arguição de nulidades e irregularidades das 

diligências de busca, havendo a Autoridade se pronunciado sobre esta matéria em resposta 

aos respetivos requerimentos (fls. 4122 a 4127 e fls. 4132 a 414280). 

335. De qualquer modo, reitera-se que inexiste qualquer ilegalidade cometida pela Autoridade 

ao visualizar e apreender mensagens de correio eletrónico aberto, como bem resulta do 

artigo 18.º, n.º 1, alínea c) da LdC. 

336. A atuação dos funcionários da Autoridade no decurso das diligências de busca, exame, 

recolha e apreensão é, portanto, legalmente legitimada, havendo o legislador optado por 

uma formulação ampla da documentação que pode ser objeto das referidas diligências, 

independente da natureza ou do suporte da documentação em causa. 

337. O entendimento da Autoridade de que a correspondência eletrónica já aberta e visualizada, 

guardada em suporte informático, corresponde a documentos vem sendo corroborado 

pela jurisprudência nacional, onde se vem concluindo não estar aqui em causa uma 

intromissão na correspondência que tem tutela legal distinta. 

338. Em particular, veja-se a sentença do Tribunal do Comércio de Lisboa, de 19 de setembro de 

2007, onde se decidiu que “[a] partir do momento em que a mensagem [mensagem enviada 

por correio eletrónico e considerada comunicação eletrónica enquanto percorre as redes 

de comunicação eletrónica] é recebida no destinatário e fica de qualquer modo alojada no 

 

79 Cf. parágrafos 149 e 150 da PNI da visada 2045. 
80 Cf. ofício S-AdC/2021/1946 e ofício S-AdC/2021/1947. 
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respetivo computador, a comunicação cessou e, por conseguinte, a partir deste momento, 

a sua apreensão rege-se pelas regras da correspondência”81. 

339. Também o Tribunal da Relação de Lisboa já teceu considerações neste sentido, havendo 

decidido que “se se tratasse de efetivamente de correio eletrónico o regime jurídico 

aplicável não seria (…) o que o Código de processo penal reserva para a interceção de 

conversas ou telecomunicações em curso, mas sim o que estabelece para a apreensão de 

correspondência (artigos 179.º e 252.º do Código de processo penal)”82. 

340. Acrescente-se também o entendimento do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo 

de Instrução Criminal de Lisboa: “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”83. 

341. Pela sua relevância, cabe também atentar no entendimento que segue do Tribunal da 

Relação de Lisboa84: 

“a partir do momento em que ocorre esta recolha da mensagem, o órgão legiferante europeu e 

pátrio deixaram de considerar que se trata de 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)”. 

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”. 

Acrescentando ainda que: 

 

81 Sentença do Tribunal do Comércio de Lisboa, de 19 de setembro de 2007. 
82 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 13 de outubro de 2004, Proc. 5750/2005-3. 
83 Decisão Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo de Instrução Criminal de Lisboa – Juiz 6 proferida em 
27.03.2019 no âmbito do processo n.º 10626/18.0T9LSB. 
84 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa proferido em 04.03.2020 no âmbito do processo n.º 
71/18.3YUSTR-D.L2. 
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“[a]figura-se-nos 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; 

ii) Não são privadas, na aceção liberal que nos é trazida pela norma princípio do art. 34.º da 

Constituição da República Portuguesa” 

342. Nunca se poderá contestar que não permitir, atualmente, a apreensão de correio eletrónico 

consubstanciaria um retrocesso e contrariaria a evolução legislativa associada à própria 

evolução tecnológica, e que necessariamente culminaria na perda de efeito útil da 

realização de diligências de busca e apreensão. 

343. Acresce que, o despacho que fundamenta a passagem de mandado de busca e apreensão 

autoriza expressamente “a realização de buscas para exame, recolha e apreensão de cópias 

ou extratos da escrita e demais documentação, designadamente mensagens de correio 

eletrónico e documentos internos (…), quer se encontrem ou não em lugar reservado ou 

não livremente acessível ao público, incluindo quaisquer suportes informáticos ou 

computadores”. 

344. Reitere-se que, como bem decorre do artigo 21.º da LdC, o mandado que fundamenta a 

realização das diligências de busca e apreensão de correio eletrónico no âmbito das 

contraordenações jusconcorrenciais não carece de autorização judicial, sendo esta matéria 

da competência do Ministério Público, não do Juiz de Instrução, cuja competência se 

reserva para os casos determinados no artigo 19.º, n.ºs 6 e 7 e no artigo 20.º, n.º 6, ambos 

da LdC. 

345. Mais se esclarece que o argumento segundo o qual à apreensão de correio eletrónico são 

aplicáveis as normas da Lei do Cibercrime será de refutar, porquanto as contraordenações 

jusconcorrenciais são regidas pela Lei da Concorrência, havendo lugar à aplicação de 

legislação subsidiária tão-só na ausência de disposição especial. Em especial, o artigo 17.º 

da Lei do Cibercrime é aplicável apenas a processos penais, pelo que, também por esta 

razão, não se aplica ao presente caso. 
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346. Este entendimento é corroborado pelo Tribunal da Relação de Lisboa, quando confirmou 

“a necessidade de autorização judicial nos termos constantes dos art.ºs 187.º e 188.º CPP 

para intercetar correio eletrónico quanto o mesmo se encontre «em trânsito», em tempo 

real de transmissão, como algo incorpóreo”, mas a distinguiu da situação em que “a 

correspondência chega ao seu destinatário e o mesmo toma conhecimento do seu 

conteúdo, em que o remetente deixou já de ter domínio sobre a mesma e cessando a 

respetiva proteção”, para concluir que “a correspondência já aberta pelo seu destinatário 

passa a ter a natureza de documento e goza apenas da proteção que todos os documentos 

merecem”85. 

347. Também mais recentemente foi o entendimento da não aplicação da Lei do Cibercrime ao 

processo contraordenacional da concorrência validado pela jurisprudência dos tribunais 

nacionais. 

348. Assim, veja-se o decidido pelo TCRS: 

“Em face das asserções precedentes, a conclusão a que se chega é que o artigo 17.º, da LC, não 

se aplica às mensagens de correio eletrónico identificadas como “abertas” ou “lidas”. E alcançou-

se esta conclusão não por via de uma analogia, no plano ontológico, entre o mundo físico e o 

mundo virtual, mas através de um percurso que partiu da identidade axiológico-constitucional 

entre os espaços de proteção fundamental das duas normas”86. 

349. Também o Tribunal da Relação de Lisboa entendeu que: 

“Por sua vez, com o devido respeito por opinião em sentido contrário, 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.]”. 

 

85 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 29 de março de 2012. 
86 Sentença do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão proferida em 03.10.2019 no âmbito do 
processo n.º 159/19.3YUSTR-A. 
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In casu, respeitando os presentes autos a processo contraordenacional por práticas restritivas da 

concorrência, nenhuma correspondência ou ligação tem como um tal ambiente informático 

criminal”87. 

350. Há também que referir o decidido pela Secção de Propriedade Industrial, Concorrência, 

Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa: 

“A visada tem como pressuposto que a expressão “autoridade judiciária” abrigada nos artigos 

18º, nº 2 e 20º, nº 1 da LC seja interpretada como sendo referida ao juiz de instrução, razão pela 

qual, ao permitir a emissão de mandados de busca e apreensão de correspondência pelo 

Ministério Público, a LC afronta, na óptica da visada, o art. 34º, nº 4 e 32º, nº 4 da CRP. 

Parece seguro, contudo, que a CRP não impõe um modelo quanto à entidade que assegura os 

direitos, liberdades e garantias no processo contraordenacional. Pelo contrário, resulta do 

sentido expresso do art. 32º, nº 4 da CRP que apenas no processo penal a lei fundamental reserva 

a um juiz a fase de instrução, assim como a possibilidade de intervir fora desta, a montante, na 

fase do inquérito, quando esteja em causa a prática de atos que contendam diretamente com os 

direitos fundamentais (…) O que nas normas dos artigos 18º a 21º da LC o legislador parlamentar 

fez foi repartir 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. Esta repartição não obedeceu a um modelo garantístico constitucional, o 

qual não existe para o processo contraordenacional, mas a uma opção do legislador, no quadro 

da sua livre margem de conformação. 

Tudo indica que nesta solução o legislador foi inspirado pelas normas dos artigos 1º, b), 267º a 

270º do CPP, mas daí não resulta afronta constitucional, justamente na medida em que o 

legislador procurou enriquecer o regime do processo sancionatório da concorrência, que tem 

como destinatários por excelência as empresas, com um standard garantístico mais elevado, 

semelhantemente aos processos europeus da Comissão. Assim, mesmo que se considerasse que 

 

87 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa proferida em 04.03.2020 no âmbito do processo n.º 
71/18.3YUSTR-D.L2. 
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a Constituição é atualmente o vértice normativo que serve de parâmetro último de interpretação 

e validação da atividade da administração, o que não se aceita como explanado supra, seria 

ainda assim possível concluir que a Constituição não impõe um modelo que faz depender da 

autorização prévia de um juiz a realização das diligências de obtenção de meios de prova que 

foram efetuadas pela AdC, nem que essas diligências devam ocorrer segundo as normas do 

processo penal. Consequentemente, a decisão recorrida não violou qualquer norma ou princípio 

constitucional.” 

Diga-se ainda que no que respeita ao argumento da Recorrente de que à apreensão das 

mensagens de correio eletrónico aberto são aplicáveis as normas da Lei do Cibercrime e 

que, por essa razão, a visualização (e apreensão) de mensagens de correio eletrónico com 

base em mandados emitidos pelo Ministério Público, viola o artigo 17.º da Lei do Cibercrime, 

importa esclarecer que o objeto e consequente âmbito de aplicação daquele Diploma é 

distinto do objeto e âmbito de aplicação da Lei da Concorrência, não se sobrepondo à 

mesma. 

(…) A Lei da Concorrência estabelece e regula o regime jurídico da concorrência, sendo que a 

matéria relativa aos poderes de inquirição, busca e apreensão encontra-se especialmente 

regulada no artigo 18.º, razão pela qual os artigos 11.º e 17.º da Lei do Cibercrime nunca 

poderiam aplicar-se especificamente aos processos contraordenacionais da concorrência. 

Com efeito, o artigo 17.º da Lei do Cibercrime apenas se aplica a processos relativos a crimes, 

independentemente da sua natureza ou moldura penal, excluindo, a contrário, processos de 

contraordenação, como salienta a AdC na sua resposta”88. 

351. Conclui-se, portanto, pela inexistência de qualquer invalidade na visualização e apreensão 

das mensagens de correio eletrónico aberto em causa, pelo que os documentos 

apreendidos constituem meios de prova válidos. 

 

88 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa na Secção de Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação 
e Supervisão proferido em 21.12.2020 no âmbito do processo n.º 18/19.0YUSTR-D. 
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13 Diligências complementares de prova 

352.  A visada Prestibel, destinatária da presente Decisão, requereu, na pronúncia sobre a NI, 

submetida à AdC em 24 de setembro de 2021, a realização de diligências complementares 

de prova, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 25.º da lei da Concorrência (fls. 4986). 

353. A visada Prestibel requereu, a título de diligências complementares de prova (fls. 4986): 

i. “que sejam questionadas todas as entidades adjudicantes relativamente aos 

concursos identificados pela AdC, nos períodos compreendidos entre 2009 a 2019, 

com vista a aferir: i) se consentiram nas respetivas subcontratações nas quais a 

Prestibel esteve envolvida; e ii) se, na sua opinião, sentiram que saíam prejudicadas 

ou até beneficiadas com as subcontratações identificadas nos autos”; 

ii. “Aferir a evolução dos preços e condições contratuais dos serviços prestados, no 

âmbito da contratação pública, no setor dos serviços da vigilância privada, ao longo 

do período em análise”; 

iii. “Aferir os valores exatos do mercado alegadamente afetado com a suposta prática 

ilícita”; e  

iv. “Que sejam aferidos os volumes de negócios relativamente aos serviços de 

segurança privada prestados no âmbito dos concursos públicos em Portugal, nos 

anos de 2009-2020”. 

354. Segundo a Prestibel, a realização de tais diligências, em particular, a aferição da evolução 

do preços e condições, seria de enorme utilidade e/ou revelar-se-ia essencial para “[…] 

concretizar se, da parte dos prestadores de serviços, houve, de facto, uma mais-valia 

materializada nas suas condições contratuais, ou seja, se a alegada cartelização levou a que 

fossem praticados preços mais altos no mercado sem que outros fatores o justificassem”. 

355. Em 22.11.2021, a AdC informou a Prestibel, mediante sentido provável de decisão (SPD), de 

que a Autoridade pretendia, pelos fundamentos aí expostos, indeferir o pedido de 

realização dos estudos e análises requeridos, e notificou a Prestibel, para caso assim o 

entendesse, se pronunciasse sobre o aludido indeferimento no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

após o que, ponderada a eventual pronúncia, a Autoridade adotaria a respetiva decisão (fls. 

8843 a 8844). 
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356. Em 14.12.2021, a Prestibel submeteu à AdC a sua pronúncia sobre o sentido provável de 

decisão de indeferimento (fls. 8964 a 8965). 

357. Em 10.01.2022 a AdC comunicou à Prestibel, pelos fundamentos aí expostos, a decisão final 

de indeferimento do pedido de realização dos estudos e análises requeridos (fls. 9317 a 

9320).  

 DOS FACTOS 

14 Identificação e caraterização das empresas visadas  

14.1 Grupo 2045 

14.1.1 2045 

358. De acordo com a Certidão Permanente junta aos autos, a sede social da 2045 situa-se na 

Rua Alto do Matoutinho, n.º 1, 2665-564 Venda do Pinheiro (fls. 442). 

359. A 2045 foi constituída em 1990 e tem como objeto social a prestação de serviços ligados à 

segurança de pessoas e bens, através de recursos humanos, equipamento, alarmes e 

formação profissional (fls. 442). 

360. De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração da 2045 era 

composto, no triénio 2018/2020, pelos seguintes elementos (fls. 442): 

• Presidente: [colaborador 9]; 

• Vogal: [colaborador 7]. 

361. A 2045 detém participações sociais nas seguintes sociedades (fls. 522 e 10908): 

• Complementus – Empresa de Trabalho Temporário, S.A., em 100%; 

• Sivugar – Sistemas de Segurança e Serviços, S.A., em 100%; 

• Gália – Empresa de Segurança, S.A., em 99,47%; 

• 2045-Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, A.C.E., em 90% (cf. secção 14.1.2 infra); e 

• Naves – Sociedade de Capital de Risco, S.A., em 4,52%. 
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362. O volume de negócios consolidado da 2045, no ano de 2021, foi de 59.600.000€ (fls. 10907, 

10909 e 11098)89.  

363. No que se refere ao volume de negócios realizado na prestação de serviços de vigilância e 

segurança humana isolados ou em combinação com serviços adicionais, na área da 

contratação pública, em território nacional, no período de 2009 a 2020, a 2045 indicou ter 

correspondido a, respetivamente, [20.000.000 a 30.000.000]€, [30.000.000 a 40.000.000]€, 

[30.000.000 a 40.000.000]€, [30.000.000 a 40.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, 

[10.000.000 a 20.000.000]€,  [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, 

[5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€ e [5.000.000 a 10.000.000]€ e 

[10.000.000 a 20.000.000]€ (fls. 3736 e 8942). 

364. O volume de negócios realizado na prestação destes serviços, incluindo igualmente os 

serviços prestados pela 2045-Gália (cf. secção 14.1.2), no período entre 2009 a 2020 foi, 

respetivamente, de [20.000.000 a 30.000.000]€, [30.000.000 a 40.000.000]€, [30.000.000 a 

40.000.000]€, [30.000.000 a 40.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [10.000.000 a 

20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [10.000.000 a 

20.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€ e [10.000.000 a 

20.000.000]€ (fls. 3736, 3738, 8942 e 8945). 

365. O Grupo 2045 é “hoje o maior grupo português nomeadamente no sector da segurança em 

Portugal e nos países africanos de língua oficial portuguesa”90 (fls. 3849). 

14.1.2 2045-Gália 

366. De acordo com a Certidão Permanente junta aos autos, a sede social da 2045-Gália situa-

se na Rua Alto do Matoutinho, n.º 1, 2665-564 Venda do Pinheiro (fls. 527). 

367. A 2045-Gália foi constituída em 2014 e o seu capital social é detido em 90% pela 2045, e 

10% pela Gália, conforme exposto no parágrafo 361 e fls. 522 e 10908 supra. 

 

89 A 2045 realizou no período de 2015 a 2019 o volume de negócios de 33.849.366€, 38.662.090€, 38.454.019€, 
40.415.975€ e 46.988.572€, respetivamente (fls.3736). 
90 Cf. https://2045.pt/ 

https://2045.pt/
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368. A 2045-Gália tem como objeto social a otimização de meios técnicos e humanos no que 

respeita à execução de prestações de serviços de vigilância e segurança às entidades 

adquirentes, nos termos e condições constantes da proposta apresentada a concurso, 

caderno de encargos e AQ a celebrar com a ESPAP (fls. 527). 

369. De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração da 2045-Gália era 

composto, no triénio 2018/2020, pelos seguintes elementos (fls. 527): 

• Presidente: [colaborador 9], designado pela Agrupada 2045 – Empresa de Segurança, 

S.A.; 

• Vogal: [colaborador 17], designado pela Agrupada Gália – Empresa de Segurança, S.A. 

370. A 2045-Gália opera em território nacional, tendo realizado no ano de 2021 o volume de 

negócios de 3.097.352€ (fls. 11098)91.  

14.2 Comansegur 

371. De acordo com a Certidão Permanente junta aos autos, a sede social da Comansegur situa-

se na Rua Dr. Manuel Arriaga, n.º 84, Edifício Camões – Loja 0.10, 3720-233 Oliveira de 

Azeméis, Aveiro (fls. 447). 

372. A Comansegur foi constituída em 1995 e o seu capital social é detido a 100% por 

[colaborador 26] (fls. 532). 

373. A Comansegur tem como objeto social a segurança de pessoas e bens (fls. 447). 

374. A Comansegur opera em território nacional, tendo realizado no ano de 2021 o volume de 

negócios de 11.756.062€ (fls.10937)92. 

375. No que se refere ao volume de negócios realizado na prestação de serviços de vigilância e 

segurança humana isolados ou em combinação com serviços adicionais, na área da 

contratação pública, em território nacional, no período de 2009 a 2020, este foi, 

respetivamente, de [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 

 

91 A 2045-Gália realizou no período de 2015 a 2019 o volume de negócios de 5.996.916€, 11.447.294€, 
12.128244€ 16.137.168€ e 17.097.086€, respetivamente (fls.3738). 
92 A Comansegur realizou no período de 2015 a 2019 o volume de negócios de 9.417.392€, 9.548.221€, 
12.654.095€,10.778.578€ e 11.661.473€, respetivamente (fls. 3714 e 3715). 
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10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 

10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [10.000.000 a 

20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€ e [5.000.000 a 

10.000.000]€ (fls. 3715 e 9315). 

376. De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração da Comansegur era 

composto, no quadriénio 2019 a 2022, pelos seguintes elementos (fls. 447): 

• Presidente: [colaborador 1]; 

• Vogal: [colaborador 26]; 

• Vogal: [colaborador 8]. 

14.3 Grupo 8 

377. De acordo com a Certidão Permanente junta aos autos, a sede social da Grupo 8 situa-se 

na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 27 – G/H/I, fração A, 1700-164 Lisboa (fls. 

462). 

378. A Grupo 8 foi constituída em 1972 e tem como objeto social a prestação e exercício dos 

serviços de segurança privada permitidos legalmente, assim como a atividade de formação 

(fls. 462). 

379. A Grupo 8 é uma das maiores empresas de segurança de capital 100% nacional93 (fls. 3849). 

380. A Grupo 8 detém uma participação social de 6.75% na Nutri Ventures Corporation – NVC, 

S.A. (fls.565). 

381. A Grupo 8 opera em território nacional, tendo realizado no ano de 2021 o volume de 

negócios de 50.083.722€ (fls. 11100)94.  

382. No que se refere ao volume de negócios realizado na prestação de serviços de vigilância e 

segurança humana isolados ou em combinação com serviços adicionais, na área da 

contratação pública, em território nacional, no período de 2009 a 2020, este foi, 

 

93 Cf. http://www.grupo8.pt/grupo8 
94 A Grupo 8 realizou no período de 2015 a 2019 o volume de negócios de 34.341.321€, 28.155.746€, 
28.658.585€, 32.303.021€ e 35.124.703 respetivamente (fls. 3743). 

http://www.grupo8.pt/grupo8
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respetivamente, de [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 

20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 

20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 

10.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€ e [10.000.000 a 

20.000.000]€ (fls. 3743 e 8940). 

383. De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração da Grupo 8 era 

composto, no triénio 2015/2017, pelos seguintes elementos (fls. 462): 

• Presidente: [colaborador 14]; 

• Vogal: [colaborador 34]; 

• Vogal: [colaborador 25]. 

14.4 Prestibel 

384. De acordo com a Certidão Permanente junta aos autos, a sede social da Prestibel situa-se 

na Avenida Torre de Belém, n.º 24, 1400-343 Lisboa (fls. 466). 

385. A Prestibel foi constituída em 1982 e tem como objeto social a prestação de serviços de 

segurança privada, formação, instalações elétricas, manutenção de material e de 

equipamento de segurança (fls. 466). 

386. A Prestibel é atualmente uma das maiores empresas a operar no mercado português de 

segurança privada95 (fls. 3849).  

387. A Prestibel opera em território nacional, tendo realizado no ano de 2021 o volume de 

negócios de 60.285.941€ (fls.10887)96. 

388. No que se refere ao volume de negócios realizado na prestação de serviços de vigilância e 

segurança humana isolados ou em combinação com serviços adicionais, na área da 

contratação pública, em território nacional, no período de 2009 a 2020, este foi, 

respetivamente, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 

 

95 Cf. http://www.prestibel.pt/pt/quem-somos/ 
96 A Prestibel realizou no período de 2015 a 2019 o volume de negócios de 42.948.107€, 42.814.167€, 
44.208.171€ 47.233.231€ e 51.416.515€, respetivamente (fls. 3759). 
 

http://www.prestibel.pt/pt/quem-somos/
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30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 

30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 

30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€ e [30.000.000 a 

40.000.000]€ (fls. 3759 e 8902). 

389. De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração da Prestibel era 

composto, no quadriénio 2017/2020, pelos seguintes elementos (fls. 466): 

• Presidente: [colaborador 16]; 

• Vogal: [colaborador 12]; 

• Vogal: [colaborador 11]; 

• Vogal: [colaborador 17]. 

14.5 Prosegur 

390. De acordo com a Certidão Permanente junta aos autos, a sede social da Prosegur situa-se 

na Avenida Infante Dom Henrique, n.º 326, 1849-006 Lisboa (fls. 470). 

391. A Prosegur tem como objeto social (i) a elaboração de estudos de segurança, (ii) a 

comercialização de material e equipamentos de segurança, bem como a elaboração dos 

respetivos regulamentos técnicos, (iii) a instalação e manutenção de material e 

equipamento de segurança, (iv) a instalação e gestão de centrais de alarmes, (v) a proteção 

de bens móveis e imóveis, (vi) a vigilância e controlo de acesso, permanência e circulação 

de pessoas em instalações, edifícios ou recintos fechados, vedados ou de acesso 

condicionado, nos termos da lei, ao público em geral, (vii) o transporte, guarda e tratamento 

de fundos e valores, (viii) a formação de pessoal de vigilância, e outros serviços que se 

venham a enquadrar legalmente no setor da segurança privada (fls. 470). 

392. A Prosegur foi constituída em 1982 e o seu capital social é detido a 100% pela Prosegur 

Global, SIS ROW, SLRC, empresa de capital espanhol com sede em Madrid, tendo esta 

última, realizado o volume de negócios consolidado de 1.149.626.000€, referente ao ano 

de 2021 (fls. 582, 3270, 3849, 10935 e 10939)97. 

 

97 https://www.prosegur.com/en/investors-shareholders 

https://www.prosegur.com/en/investors-shareholders
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393. Por sua vez, a Prosegur Global SIS ROW, SLRC é detida a 100% pela Prosegur Compañia de 

Seguridad S.A.98, tendo esta última, realizado o volume de consolidado de 3.498.064.000€, 

referente ao ano de em 2021 (fls. 10935 e 10939). 

394. A Prosegur opera em território nacional, tendo realizado, no ano de 2021, o volume de 

negócios de 81.278.702€ (fls. 10935)99. 

395. No que se refere ao volume de negócios realizado na prestação de serviços de vigilância e 

segurança humana isolados ou em combinação com serviços adicionais, na área da 

contratação pública, em território nacional, no período de 2009 a 2020, este foi, 

respetivamente de [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 

20.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 

10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 

10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€ e [5.000.000 a 

10.000.000]€ (fls.5009 e 8953). 

396. De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração da Prosegur era 

composto, no ano de 2019, pelos seguintes elementos (fls. 470): 

• Presidente: [colaborador 33]; 

• Vogal: [colaborador 29]; 

• Vogal: [colaborador 20]. 

14.6 Securitas 

397. De acordo com a Certidão Permanente junta aos autos, a sede social da Securitas situa-se 

na Rua Rodrigues Lobo, n.º 2 – Edifício Securitas, 2799-553 Linda-a-Velha, Lisboa (fls. 483). 

398. A Securitas tem como objeto social a prestação de serviços de prevenção, segurança e 

atividades conexas, nomeadamente a exploração de equipamentos relativos àqueles 

serviços e a instalação e manutenção de instalações elétricas de utilização de baixa tensão 

 

98 Prosegur Compañia de Seguridad S.A. é detida em 59,41% pela Cubel S.L., 6,36% pela As Inversiones S.L. e 
34,23% em bolsa (fls. 10935). 
99 A Prosegur realizou no período de 2015 a 2018 o volume de negócios de 144.538.609€, 105.839.671€, 
105.534.013€, 110.537.198€ e 111.997.188, respetivamente (fls. 3747). 
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e de sistemas de deteção e extinção de incêndios, segurança e deteção de intrusão (fls. 

483). 

399. A Securitas é subsidiária da Securitas AB, de capital sueco, e integra a divisão Ibero-

América do grupo, sendo integralmente detida pela Securitas Seguridad Holding, S.L, 

sociedade comercial de direito espanhol, com sede em Espanha (fls. 610, 3849 e 10900)100.  

400. A Securitas AB, no ano de 2021, realizou um volume de negócios consolidado de 

10.507.010.000€ (fls.10900 a 10901). 

401. A Securitas Segurida Holding, S.L., não consolida contas e realizou, em 2021, um volume de 

negócios de 5.803.485€ (fls.10900 a 10901). 

402. A Securitas foi pioneira no setor da segurança privada em Portugal e deu início à sua 

atividade em 1966, na área da vigilância humana. 

403. A Securitas detém participações sociais nas seguintes sociedades (fls. 610 e 10900). 

• Servisecuritas – Administração e Logística, Sociedade Unipessoal, Lda.,       em 100%; 

• Instalfogo – Sistemas Contra Incêndios, S.A., em 100%. 

404. A Securitas opera em território nacional, tendo realizado no ano de 2021 o volume de 

negócios de 103.310.970€ (fls.10900 e 11099)101.  

405. No que se refere ao volume de negócios realizado na prestação de serviços de vigilância e 

segurança humana isolados ou em combinação com serviços adicionais, na área da 

contratação pública, em território nacional, no período de 2010 a 2020, este foi, 

respetivamente, de [40.000.000 a 50.000.000]€, [40.000.000 a 50.000.000]€, [30.000.000 a 

40.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 

30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [30.000.000 a 40.000.000]€, [30.000.000 a 

40.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€ e [10.000.000 a 20.000.000]€, (fls. 3728 e 8933)102. 

 

100 Cf. https://www.securitas.pt/sobre-nos/securitas-em-portugal/ 
101 A Securitas realizou no período de 2015 a 2019 o volume de negócios de 86.346.013€, 93.338.300€, 
102.313.197€, 105.747.587€ e 106.261.089€, respetivamente (fls. 606 e 3725). 
102 A Securitas não apresentou o volume de negócios para o ano de 2009 relativo a prestação de serviços de 
vigilância e segurança humana, isoladamente ou em combinação com outros serviços, no âmbito da 
contratação pública (fls.3728). 

https://www.securitas.com/
https://www.securitas.pt/sobre-nos/securitas-em-portugal/
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406. De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração da Securitas era 

composto, no ano de 2019, pelos seguintes elementos (fls. 483): 

• Presidente: [colaborador 37]; 

• Administrador Delegado: [colaborador 22]; 

• Administrador: [colaborador 10]. 

14.7 Strong Charon 

407. De acordo com a Certidão Permanente junta aos autos, a sede social da Strong Charon 

situa-se na Rua do Entreposto Industrial, n.º 8, R/C ou Piso 0 Esq., 2610-135 Amadora, Lisboa 

(fls. 489). 

408. A Strong Charon foi constituída em 2018 e tem como objeto social a prestação de serviços 

de segurança privada, os quais poderão ser prestados em todas as modalidades permitidas 

por lei (fls. 625). 

409. Esta empresa é resultado da fusão, em 1.06.2018, da Strong, empresa detida pela Trivalor 

– Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.103 (“Trivalor” ou “Grupo Trivalor”), com a 

Charon-Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, S.A. (“Charon”)104 (fls. 1879 e 2810). 

410. A Strong era uma empresa detida pela Grupo Trivalor que, em resultado da aquisição da 

Charon por parte do referido grupo (cf. nota de rodapé 4), passou a denominar-se Strong 

Charon – Soluções de Segurança, S.A. detida a 100% pela Trivalor. 

411. A Trivalor, no ano de 2021, realizou um volume de negócios consolidado de 444.939.989€ 

(fls. 11068). 

412. Cumpre recordar que, tal como supra mencionado, para efeitos da presente Decisão e nos 

termos do previsto artigo 73.º da Lei da Concorrência, a Strong Charon, como entidade 

 

103 A Trivalor, sociedade de capitais 100% nacionais, é a sociedade-mãe de um conjunto de empresas que 
opera nas atividades de restauração coletiva, restauração pública, comercialização de produtos alimentares, 
vending, emissão e comercialização de tickets de serviços, arquivo e gestão documental, limpeza, segurança 
privada, manutenção integrada de edifícios, instalações e equipamentos e de serviços partilhados de recursos 
humanos e contabilidade. 
104 Esta operação de concentração foi analisada pela AdC no processo Ccent. 5/2017 – Trivalor/ Charon. 
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incorporante por fusão da Charon, responde pela prática da eventual infração cometida 

por esta última (parágrafo 117). 

413. A Strong Charon detém participações sociais nas seguintes sociedades (fls. 624): 

• Infrasecur Angola, em 94%; 

• Alarmibérica Mozambique, Lda., em 45%; 

• C.P.A. – Companhia Privada de Alarmes, S.A., em 5,77%. 

414. A Strong Charon opera em território nacional, tendo realizado no ano de 2021 o volume de 

negócios de 84.880.036€ (fls. 11068)105. 

415. No que diz respeito ao volume de negócios realizado na prestação de serviços de vigilância 

e segurança humana isolados ou em combinação com serviços adicionais, na área da 

contratação pública, em território nacional, no período de 2018 a 2020, foi de [10.000.000 

a 20.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€ e de [10.000.000 a 20.000.000]€,  

respetivamente (fls. 3751 e 8949). 

416. No que se refere à Charon o seu volume de negócio foi em 2018 de 18.150.697€106 (fls. 

3751)107. 

417. No que se refere ao volume de negócios realizado na prestação de serviços de vigilância e 

segurança humana isolados ou em combinação com serviços adicionais, na área da 

contratação pública, em território nacional, no período de 2010 a 2018, este foi, 

respetivamente, de [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 

20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 

10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€ e [2.000.000 a 

3.000.000]€ respetivamente (fls. 3751)108. 

 

105 A Strong Charon teve como volume de negócios, no ano de 2018 e 2019, de 81.572.797€ e de 109.993.748€, 
respetivamente (fls. 3751). 
106 Valores referentes ao período anterior à fusão, de 01/01/2018 a 31/05/2018. 
107 A Charon realizou no período de 2015 a 2017 o volume de negócios de 52.439.207€, 50.236.881€ e 
46.681.603€ respetivamente (fls. 3751). 
108 De acordo com a informação remetida pela Strong Charon, “não foi possível obter informação respeitante ao 
volume de negócios relativo á contratação pública da Charon no ano 2009 porquanto o software de suporte é 
diferente do utilizado noutros anos e já não é possível aceder ao mesmo” (fls. 3751). 
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418. De acordo com a Certidão Permanente, o conselho de administração da Strong Charon era 

composto, no triénio 2019/2021, pelos seguintes elementos (fls. 489): 

• Presidente: [colaborador 2], designado pela Trivalor – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A.; 

• Administrador Delegado: [colaborador 30]; 

• Administrador Delegado: [colaborador 6]. 

15 Identificação e caracterização dos mercados 

419. As práticas objeto do presente processo de contraordenação inserem-se no âmbito do 

exercício da atividade de segurança privada. 

420. Deste modo, caracteriza-se, em primeiro lugar, no essencial, o sector da segurança 

privada109, designadamente analisando qual a posição que as empresas visadas detêm no 

mesmo como um todo, para de seguida, identificar qual o mercado em que ocorre o 

comportamento objeto do presente Processo e a respetiva posição das visadas no mesmo. 

421. De salientar que, no caso em análise, não será, no entanto, necessária uma delimitação 

prévia e exata do mercado relevante, conforme resulta da secção 18.2 infra.  

15.1 Caracterização do setor da segurança privada  

15.1.1 Quadro jurídico-legal e corporativo 

422. Nos termos do n.º 3 do artigo 1.º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio110, considera-se que 

atividade de segurança privada inclui: 

a) A prestação de serviços a terceiros por entidades privadas com vista à proteção de 

pessoas e bens, bem como à prevenção da prática de crimes; e 

 

109 No âmbito do exercício da atividade de vigilância e segurança humana. 
110 Lei que estabelece o regime do exercício da atividade de Segurança Privada em Portugal. 
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b) A organização, por quaisquer entidades e em proveito próprio, de serviços de 

autoproteção, com vista à proteção de pessoas e bens, bem como à prevenção da 

prática de crimes. 

423. Adicionalmente, destaca-se o facto de a Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, proibir às empresas 

de segurança privada a prossecução de qualquer outra atividade, sob pena de não poder 

ser tipificada como empresa de segurança privada111. 

424. Estamos perante um setor fortemente regulado, podendo mesmo afirmar-se que, a nível 

europeu, segundo a Confederation of European Security Services (CoESS), Portugal integrará 

o conjunto dos países em que a atividade se encontra mais intensamente regulada, em 

conjunto com Bélgica, Espanha, Hungria, Luxemburgo, Sérvia e Suécia112. 

425. Assim, de acordo com a base de dados do SIGESP (Sistema Integrado de Gestão de Segurança 

Privada)113, existem, 87 empresas legalmente habilitadas a prestar serviços de segurança 

privada em Portugal (fls. 3849). Estas 81 empresas detêm globalmente 122 alvarás, sendo 

que 64 empresas detêm o alvará A, 14 empresas detêm o alvará B, 40 empresas detêm o 

alvará C e 4 empresas detêm o alvará D114. 

426. Cabe ainda destacar, em termos de alteração ao quadro jurídico-legal aplicável ao setor, 

ocorrida em 2018, e da maior relevância, que com a consagração do Regime da Sucessão de 

Estabelecimento nos Contratos Coletivos de Trabalho (CTT), passou a estar prevista a 

manutenção dos contratos individuais de trabalho em situações de sucessão de 

 

111 Alínea a) do art.º 2 da Lei 31/2013, de 6 de maio. 
112 In CoESS (Confederation of European Security Services): Private Security Services in Europe, CoESS Facts & Figures 
2011/EU Legislative mapping (pág. 150). Vide: https://ff-2011-private-security-services-in-europe-coess-facts-
and-figures.pdf (consultado em 25.08.2020). 
113 Vide https://sigesponline.psp.pt/ (base de dados consultada em 01.04.2022). 
114 Os tipos de alvarás encontram-se definidos no n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 34/2013 de 16 de maio, nos 
seguintes termos: a) Alvará A, que autoriza a prestação dos serviços previstos nas alíneas a), e), f) e g) do n.º 
1 do artigo 3.º; b) Alvará B, que autoriza a prestação dos serviços previstos nas alíneas b) e g) do n.º 1 do artigo 
3.º; c) Alvará C, que autoriza a prestação dos serviços previstos nas alíneas c) e g) do n.º 1 do artigo 3.º; d) 
Alvará D, que autoriza a prestação dos serviços previstos nas alíneas d) e g) do n.º 1 do artigo 3.º. 

https://sigesponline.psp.pt/
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empregadores na execução de contratos e prestação de serviços de segurança privada, 

com a salvaguarda dos respetivos direitos e garantias115. 

427. No âmbito da segurança privada identifica-se a existência de três associações sectoriais: i) 

Associação de Empresas de Segurança Privada (AES)116; ii) Associação Nacional de Vigilância 

e Segurança Privada (ANVSP)117, e iii) Associação Nacional das Empresas de Segurança 

(AESIRF)118 (fls. 3849). 

428. Como nota final, quanto à dimensão jurídico-legal relevante para o assunto em apreço, 

haverá que ter em consideração as “Conclusão de matéria de facto / Do Direito / Apreciação 

jurídica e económica do comportamento das empresas visadas” (constantes da secção 18 

da presente decisão). 

 

 

 

15.1.2 Dimensão económica, estrutura e evolução verificada no setor 

429. No que ao número total de operadores no setor da segurança privada respeita, para todo 

o território português, com base em informação constante nos estudos para o setor da 

autoria da DBK e considerando um período temporal que integra o conjunto dos últimos 

anos quanto às práticas ilícitas da concorrência em apreço, por se considerar ser tal período 

 

115 Cf. cláusula 14.ª dos CCT celebrados a 30.11.2018 entre a AES e a FETESE e a AES e o STAD, ambos 
publicados no Boletim do Trabalho e do Emprego n.º 48, de 29.12.2018 (disponível em 
http://bte.gep.mtsss.gov.pt/completos/2018/bte48_2018.pdf). A aceitação da possibilidade de transmissão de 
estabelecimento nos casos de alteração do serviço de segurança privada foi, no seguimento, estendida a todo 
o sector, pela Portaria de extensão n.º 308/2019, de 13.09.2019. 
116 Vide: http://aes-empresasdeseguranca.com/ 
117 Vide: https://www.anvsp.pt/ 
118 Vide: http://www.aesirf.org.pt/ 
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de primeira relevância em termos de análise e representação119 (fls. 3849), verifica-se a 

evolução constante do Gráfico 1. 

Gráfico 1: Segurança privada – N.º total de operadores 

 

Fonte: estudos setoriais da DBK. 

430. No que respeita ao volume total de negócios gerado, para o mesmo período, no setor da 

segurança privada, as cifras em causa, tendo por base a mesma fonte anteriormente 

apontada, são as seguintes: 

 

 

 

Gráfico 2: Segurança privada – Volume de negócios (em milhões de Euros) 

 

119 Estudos setoriais “DBK”, referentes à Segurança Privada, disponíveis em: i) 2015: 
https://app.informadb.pt/idbweb/estudosdbk/pt/2016/set_empresas-seguranca.pdf; ii) 2016: 
https://app.informadb.pt/idbweb/estudosdbk/pt/2017/set_empresas_seguranca.pdf; iii) 2017: 
https://www.securitymagazine.pt/2018/10/11/sec-estudo/; iv) 2018: 
https://app.informadb.pt/idbweb/estudosdbk/pt/2019/set_empresas-seguranca.pdf (consultado em 
25.08.2020). 
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Fonte: preparado pela AdC, com base nos estudos setoriais da DBK. 

431. Verifica-se, ao longo do período analisado, um constante incremento do volume total de 

negócios no setor em apreço. 

432. Ainda estribados na já mencionada informação constante nos estudos para o setor da 

autoria da DBK, e em elementos fornecidos pelas próprias empresas visadas no presente 

Processo, na sequência de pedidos de elementos efetuados por esta Autoridade, 

apresenta-se seguidamente, para o mesmo período, uma estimativa, com os elementos 

disponíveis, da estrutura da oferta no setor da segurança privada, considerando todo o 

território nacional (parágrafos 362, 370, 374, 381, 387, 394, 404 e 417 e fls. 551, 206, 551, 

10909 e 11098, 1905 e 10902, 10887, 10935, 10900 e 11099, 10894 e 11068). 

Tabela 1: Estrutura da oferta no setor da segurança privada (2015-2018) 

 

Fonte: preparado pela AdC, com base nos estudos setoriais da DBK e em elementos fornecidos pelas 

empresas visadas. 

433. Na seguinte tabela poderemos ver representada, para o mesmo período, a estrutura da 

oferta, focada nas empresas visadas no presente processo contraordenacional, em termos 

de percentagem de quota de volume de negócios no setor em análise. 
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Tabela 2: Estrutura da oferta no setor da segurança privada em % (2015-2018) 

 

Fonte: preparado pela AdC, com base nos estudos setoriais da DBK e em elementos fornecidos pelas 

empresas visadas. 

434. É de sublinhar que, do conjunto de empresas visadas no presente processo 

contraordenacional, fazem parte as empresas com uma posição mais forte em termos de 

volume de negócios/quota no setor. 

435. Na seguinte figura poderemos ver representada, para o mesmo período a quota agregada, 

no que respeita a volume de negócios no setor da vigilância e segurança humana, por um 

lado do conjunto de empresas objeto do presente processo contraordenacional, e por 

outro, do conjunto das demais empresas presentes no setor. 

Gráfico 4: Segurança privada – Quotas de mercado agregadas 

 

EMPRESA 2015 2016 2017 2018

PROSEGUR

SECURITAS

STRONG / CHARON

GRUPO 2045

PRESTIBEL

GRUPO 8

COMANSEGUR

Soma (Visadas):

Demais empresas:

(84 empr.) (80 empr.) (78 empr.) (75 empr.)

Total:

[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] %

[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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Fonte: preparado pela AdC, com base nos estudos setoriais da DBK e em elementos fornecidos pelas 

empresas visadas. 

436. É verificável que, ao longo do período representado - que integra o conjunto dos últimos 

anos quanto às práticas ilícitas em apreço -, tipicamente entre cerca de 50% e 60% do 

volume de negócios gerado no setor se encontra concentrado num reduzido conjunto de 

empresas, as empresas visadas, as quais representam, nos vários anos considerados, 

apenas cerca de 8% do conjunto de empresas a operar no setor. 

15.1.3 Compras e contratação pública no âmbito da segurança privada 

437. O Estado, através dos seus vários organismos, adquire serviços de vigilância privada através 

de procedimentos legalmente previstos de contratação pública. 

438. Segundo estimativa efetuada pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)120 (fls. 

3849), os contratantes do sector público poderão representar cerca de 40% de toda a 

contratação de segurança privada. 

439. Genericamente, a contratação pública através de processos concursais, constitui um 

mecanismo eficiente, se não sujeito a distorções, utilizado por entidades públicas, para 

aquisição de bens e serviços, através da qual é possível suprir as deficiências de informação 

sobre o mercado do lado da oferta, recorrendo para tal a uma via de concorrência ex ante 

pelo fornecimento de bens, serviços ou execução de obras.  

440. Neste contexto, o Estado celebra, por vezes, Acordos Quadro (AQ) que, nos termos do 

Código dos Contratos Públicos (CCP), correspondem a um “contrato celebrado entre uma ou 

várias entidades adjudicantes e uma ou mais entidades, com vista a disciplinar relações 

contratuais futuras a estabelecer ao longo de um determinado período de tempo, mediante a 

fixação antecipada dos respetivos termos”121. 

 

120 In Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT): “Intervenção Inspetiva no Setor da Segurança Privada. 
Auto Regulação Setorial. Programa de Ação” (pág.1), 12.04.2012. Citado por: Jorge M. F. Peixoto, “Contratação 
Pública – Acordos Quadro – Vantagens e Desvantagens. O caso da Segurança Privada”, Anexo III, Católica Porto 
Business School, fevereiro de 2019. Vide: https://repositorio.ucp.pt › bitstream › TFM_JorgePeixoto (consultado 
em 25.08.2020). 
121 In Art.º 251 do CCP. 



 

85 

 

441. Qualquer empresa pretendente a integrar um AQ, deverá ultrapassar uma fase de pré-

qualificação que tipicamente respeita ao cumprimento de requisitos quanto a três 

categorias: i) possuir a habilitação legal requerida, no âmbito do quadro jurídico-legal 

aplicável para a segurança privada122; ii) ter a capacidade técnica exigida, em termos de 

experiência anterior em prestação de serviços semelhantes, e finalmente iii) possuir a 

capacidade financeira requerida, a qual depende tipicamente de um histórico quanto a 

resultados contabilístico-financeiros alcançados.  

442. Os requisitos em causa variam em função dos acordos-quadro, e por vezes, dentro destes, 

em função dos vários lotes presentes123. 

443. Até ao momento, no âmbito do setor da segurança privada, foram celebrados dois AQ. O 

primeiro dos acordos foi ainda celebrado com a Agência Nacional de Compras Públicas 

(ANCP), vigorando entre 2011 e 2014, e um segundo firmado já com a atual eSPap, o 

designado acordo-quadro “AQ-VS-2014”, com entrada em vigor em 17 de dezembro de 

2014. 

444. Quanto ao último acordo-quadro, o “AQ-VS-2014”, este compreendia vinte e cinco (25) lotes, 

repartidos ao longo de todo o território nacional, estando em causa lotes de âmbito 

nacional e regional. Quanto às atividades objeto das prestações de serviço, estavam em 

causa as seguintes: i) serviços de estudos e consultoria124; ii) serviços de vigilância e 

segurança humana; iii) serviços de ligação a central de receção e monotorização de alarmes, 

e; iv) serviços combinados de vigilância e segurança humana e de ligação a central de 

receção e monotorização de alarmes. 

445. Finalmente, importa sublinhar que o acordo-quadro “AQ-VS-2014” esteve vigente até 

16.12.2018 (fls. 3849)125, sendo que atualmente, segundo a própria eSPap, não se encontra 

em vigor qualquer acordo-quadro no âmbito da segurança privada126. 

 

122 Lei n.º 34/2013 de 16 de maio. 
123 É o que se verifica com o acordo-quadro “AQ-VS-2014”. 
124 Apenas quanto ao Lote 1. 
125 Conforme mencionado no website da eSPap. Vide:  
https://www.espap.gov.pt/SPCP_SNCP/Paginas/SNCP.aspx#maintab5 (consulta em 14-01-2021). 
126 eSPap, acordos quadro em vigor: https://www.espap.gov.pt/SPCP_SNCP/Paginas/SNCP.aspx#maintab4 
(consulta em 14-01-2021) 

https://www.espap.gov.pt/SPCP_SNCP/Paginas/SNCP.aspx#maintab5
https://www.espap.gov.pt/SPCP_SNCP/Paginas/SNCP.aspx#maintab4
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15.2 Identificação dos mercados envolvidos 

446. 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 objetivo restritivo da concorrência, tal 

como decorre da jurisprudência constante dos tribunais europeus (cf. secção 18.2). 

15.2.1 Dimensão do produto/serviço 

447. De acordo com a prática decisória da AdC e da Comissão Europeia127, no âmbito de 

operações de concentração no setor da segurança privada, verifica-se que foram já 

autonomizadas e analisadas as atividades (i) de vigilância e segurança humana, (ii) de 

exploração e gestão de centrais de receção e monitorização de alarmes, (iii) da proteção 

pessoal, (iv) do transporte, guarda, tratamento e distribuição de valores, (v) da vigilância 

eletrónica (i.e. conceção/instalação/manutenção e assistência técnica em sistemas de 

segurança eletrónica) e (vi) serviços de segurança aeroportuária. 

448. De acordo com a mencionada prática decisória, concluiu-se que cada uma das atividades 

mencionadas no parágrafo precedente foi considerada um mercado relevante 

diferenciado, sem prejuízo de frequentemente poderem ser prestadas/contratadas em 

conjunto, em particular, no contexto da contratação pública. 

449. No que respeita especificamente à prestação de serviços de vigilância e segurança humana, 

a mesma consiste na colocação de vigilantes à disposição dos clientes (i.e. trabalhadores 

da empresa de segurança privada), que exercem uma função no local indicado pelo cliente. 

450. Diferentemente, a prestação de serviços de ligação a central de receção e monitorização de 

alarmes consiste na existência de uma equipa de vigilantes que se encontra, remotamente, 

 

127 AdC: Ccent. 5/2010 – Charon / Ativos STAR, Ccent. 40/2016 – Trivalor / Infrasecur, Ccent. 47/2016 – Trivalor 
/ SOV*SOV Expresso e Ccent. 5/2017 – Trivalor / Charon; Comissão Europeia: M.3396 – Group 4 Falck / 
Securicor (2004), M.4986 – EQT V / Securitas Direct (2008), M. 5993 – Securitas / Reliance Security Services / 
Reliance Security Services Scotland (2010) e M.6292 – Securitas / Niscayah Group (2011). 
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numa central de receção e monitorização de alarmes, a monitorizar um conjunto de 

alarmes128. 

451. Os serviços de vigilância e segurança humana são prestados no local contratualizado com 

o cliente, possibilitando uma intervenção humana imediata. Assim, o efeito dissuasor é 

considerado superior no caso dos serviços de vigilância e segurança humana face a uma 

prestação de serviços de ligação a central de receção e monitorização de alarmes. 

452. Os gastos a suportar inerentes a estes dois serviços, por parte do consumidor, são 

diferenciados, devido aos diferentes níveis de intervenção humana em causa quanto à 

prestação dos mesmos. Conforme já mencionado, no que respeita à prestação de serviços 

de vigilância e segurança humana, os recursos humanos estão alocados a um determinado 

local, enquanto na prestação dos serviços de ligação a central de receção e monitorização 

de alarmes, os recursos humanos poderão monitorizar múltiplos clientes, resultando deste 

facto que este último serviço, em comparação com o primeiro, representará um gasto 

consideravelmente inferior para o consumidor. 

453. Já no que respeita à tipificação do que estará em causa no caso da prestação de serviços 

de proteção pessoal, tal é caracterizado no próprio quadro jurídico-legal aplicável129, como 

tratando-se de uma atividade de vigilância e segurança humana visando o 

acompanhamento de pessoas, efetuada por vigilante de proteção e acompanhamento 

pessoal, para sua defesa e proteção. Trata-se, pois, de uma proteção personalizada, 

especificamente centrada numa pessoa. Como tal, constitui uma modalidade de prestação 

de serviços, que na ótica da procura, não será substituível por qualquer outra. De igual 

modo, atendendo à preparação e licenciamento específico necessário, por parte dos 

vigilantes envolvidos, também na ótica da oferta estamos perante um cenário de não 

substituibilidade. 

454. No caso do transporte, guarda, tratamento e distribuição de valores, estão em causa 

valores, fundos e demais objetos, que pelo seu valor económico possam requerer proteção 

especial. Como tal, também neste caso, atendendo à prestação requerida, na ótica da 

 

128 Neste último tipo de serviço de vigilância, a mesma equipa de vigilantes encontra-se, tipicamente, a 
acompanhar, em simultâneo, um conjunto múltiplo de clientes. 
129 Artigo 2.º da Lei n.º 34/2013 de 16 de maio. 
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procura, a prestação de serviços em causa não será substituível por qualquer outra. Da 

mesma forma, atendendo à infraestrutura envolvida, em termos de equipamento especial 

de transporte, e preparação específica necessária, por parte dos vigilantes envolvidos, 

também numa ótica da oferta estamos perante um cenário de não substituibilidade, em 

termos de análise jusconcorrencial de mercados. 

455. No que concerne a prestação de serviços de segurança aeroportuária, tal é caracterizado 

no próprio quadro jurídico-legal da Segurança Privada130, estamos perante o rastreio, 

inspeção e filtragem de bagagens e cargas e o controlo de passageiros no acesso a zonas 

restritas de segurança nos aeroportos, bem como a prevenção da entrada de armas, 

substâncias e artigos de uso e porte proibidos ou suscetíveis de provocar atos de violência 

nos aeroportos e no interior de aeronaves. Tal, sem prejuízo das competências exclusivas 

atribuídas às forças e serviços de segurança. Mais uma vez, atendendo às prestações de 

serviços específicas em causa, e à preparação e licenciamento particular requerido, por 

parte dos vigilantes envolvidos, quer numa ótica da procura, quer da oferta, em termos de 

análise jusconcorrencial de mercados, estamos perante um cenário de não 

substituibilidade. 

456. Atendendo ao facto de as comportamentos em análise no presente processo de 

contraordenação se cingirem a procedimentos de contratação pública, poder-se-ia também 

equacionar, para efeitos de delimitação dos mercados, uma eventual segmentação quanto 

à prestação dos serviços em apreço no âmbito de (i) procedimentos de contratação pública 

e (ii) outros modelos de contratação não-pública, pese embora a prática decisória da AdC, 

no âmbito da segurança privada, não haver, em momento algum, considerado tal 

segmentação. 

457. Tal segmentação justificar-se-ia, eventualmente, pelo facto de as condições de concorrência 

serem distintas consoante a forma de contratação em análise. Em particular, os 

procedimentos de contratação pública são realizados ao abrigo de regulamentação 

 

130 Artigo 3.º da Lei n.º 34/2013 de 16 de maio. 
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própria, i.e. o CCP131, que estabelece a “disciplina aplicável à contratação pública e o regime 

substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo”132. 

458. Assim, em resultado desta regulamentação, verificam-se manifestas diferenças entre as 

condições de concorrência em procedimentos de contratação pública e outros modelos de 

contratação, em particular em termos de transparência e de condições de acesso. 

459. No que se refere à transparência, em procedimentos de contratação pública as empresas 

concorrentes sabem à priori a valor máximo que a entidade contratante estará disposta a 

pagar pelo serviço que pretendem contratar (i.e. preço de reserva ou preço base). 

Adicionalmente, no final do procedimento de contratação pública, todas as empresas 

participantes saberão qual a empresa vencedora e o respetivo valor da proposta, bem 

como a identidade e respetivas propostas de todos os outros concorrentes não vencedores. 

460. Relativamente às condições de acesso, as entidades contratantes podem definir, a priori, 

no caderno de encargos do procedimento de contratação pública, as condições técnicas, 

legais e/ou financeiras que entendam ser necessárias os participantes cumprirem, de 

forma a estarem habilitados a concorrer à prestação dos serviços a concurso. Tal poderá 

limitar o número potencial de empresas participantes no procedimento concursal, 

limitando assim o nível de concorrência existente. 

461.  No que respeita ao presente processo contraordenacional, está em causa a prestação de 

serviços de vigilância e segurança humana em contexto de contratação pública, em que tal 

está muitas vezes associada à contratação de outros serviços, não sendo possível dissociá-

los. 

462. De facto, a contratação pública, no caso em apreço, é o elemento de conexão fundamental 

entre os diferentes mercados presentes que integram o setor em causa. 

Consequentemente, constata-se que a oferta disponibiliza um conjunto alargado e 

agregado de diferentes serviços a clientes públicos. 

 

131 Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 
agosto (disponível em http://www.base.gov.pt/mediaRep/inci/files/ccp2018/CCP-DL_111-B.pdf) 
132 Cf. n.º 1 do artigo 1.º do CCP. 

http://www.base.gov.pt/mediaRep/inci/files/ccp2018/CCP-DL_111-B.pdf
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463. Coerentemente, definir-se-á, para efeitos do presente processo, como dimensão do serviço 

relevante, a prestação de serviços de vigilância e segurança no âmbito da contratação 

pública.  

15.2.2 Dimensão geográfica 

464. De acordo com a prática decisória da AdC e da Comissão Europeia, os vários mercados de 

prestação de serviços de segurança privada revestem-se de um âmbito geográfico nacional. 

465. Tal decorre, por um lado, das exigências regulatórias supra referidas (secção 15.1.1), que 

impõem a necessidade de uma autorização por parte do Ministério da Administração Interna, 

mediante a emissão de um alvará, para o acesso à atividade da prestação dos serviços de 

segurança privada em Portugal e, por outro lado, da presença da maioria das empresas 

que prestam serviços de segurança privada, nomeadamente os serviços de vigilância 

humana e os serviços de ligação a central de receção e monitorização de alarmes, ao nível 

de todo o território nacional, exercendo a atividade de uma forma homogénea (preços, 

características dos serviços oferecidos, forma de contratação do serviço, campanhas de 

marketing a nível nacional, etc.), sem relevantes especificidades regionais identificadas. 

15.2.3 Conclusão quanto aos mercados 

466. Face a todo o anteriormente exposto, considera-se como mercado relevante, para efeitos 

da presente análise, a prestação de serviços de vigilância e segurança humana isolados ou 

em combinação com serviços adicionais, na contratação pública, em território nacional. 

15.3 Posição das visadas no mercado relevante 

467. Para determinação da posição das empresas no mercado da prestação de serviços de 

vigilância e segurança humana, isolados ou em combinação com serviços adicionais, em 

território nacional, a AdC teve em consideração o volume de negócio indicado pelas 

empresas visadas, bem como a já mencionada informação constante dos estudos para o 

setor da segurança privada da autoria da “DBK” e a também já mencionada estimativa pela 

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para aquele que é o peso da contratação 

pública no setor da segurança privada.  
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468. Assim, na seguinte tabela e considerando um período temporal que integra o conjunto dos 

últimos anos quanto às práticas ilícitas da concorrência em apreço, podemos ver 

representada a posição das visadas no mercado relevante considerado para efeitos do 

presente processo, a prestação de serviços de vigilância e segurança humana isolados ou 

com serviços adicionais combinados, na contratação pública, em território nacional, em 

termos de percentagem de quota de volume de negócios nesse âmbito (parágrafos 363, 

375, 382, 388, 395, 405, 415 e fls. 3721 e 5009, 3736 e 8942, 3715 e 9315, 3743 e 8940, 3759 

e 8902, 5009 e 8953, 3728,8933 e 3751 e 8949). 

Tabela 3: Quotas de mercado das visadas no mercado relevante considerado em % (2015-

2018)133 

 

Fonte: preparado pela AdC, com base nos estudos setoriais da “DBK”, em elementos da Autoridade 

para as Condições do Trabalho (ACT) e em elementos fornecidos pelas empresas visadas. 

469. É de sublinhar, que do conjunto de empresas visadas no presente processo 

contraordenacional, fazem parte as empresas visadas com uma posição mais significativa, 

em termos de volume de negócios no mercado considerado, constituindo no seu conjunto 

cerca de 35 % do mercado. 

 

133 No caso da Prosegur, na sua pronúncia, a visada apontou, quanto ao mercado relevante em causa no 
presente processo, que deveria haver sido excluída toda a atividade aeroportuária, por se tratar de um 
mercado relevante distinto. Avaliada a questão, a AdC concordou com o exposto, atento o mencionado na 
secção 15.5. Tal é o motivo que justifica o diferente panorama plasmado na presente tabela, face à versão 
constante na Nota de Ilicitude. 
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470. Ao longo do período considerado, conclui-se pela existência de uma relativa estabilidade 

da posição relativa das empresas no mercado, bem como da sua representatividade em 

conjunto. 

471. É de realçar, que a empresa que apresenta uma quota de mercado mais elevada nos quatro 

anos supra representados, cerca de [Confidencial – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]%, é a 

Securitas, empresa pertencente a grupo internacional líder de mercado (parágrafos 392 e 

399 e fls. 582, 3270, 3849, 10935,10939, e parágrafo 610, fls. 3849,10900). 

472. A empresa nacional Prestibel, uma das maiores empresas a operar no setor português da 

segurança privada, apresenta uma quota de mercado, também relevante, de cerca de 

[Confidencial – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]%. 

473. As restantes empresas, que se situam num intervalo de [Confidencial – artigo 30.º da Lei  

n.º 19/2012]% a cerca de [Confidencial – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]%, no ano de 2018, 

no que se refere a quotas de mercado, para além da Prosegur (empresa pertencente a 

grupo internacional), são empresas nacionais, com grande dimensão/peso no setor da 

segurança privada, nomeadamente no que respeita ao Grupo 2045 e à Grupo 8, que se 

assumem como as maiores empresas nacionais no setor da segurança privada, em 

Portugal, que é composto por cerca de 81 empresas (parágrafos 365 e 379 e fls. 3849 e 

3849). 

15.4 Pronúncias das visadas quanto à caracterização e identificação do mercado 

15.4.1 Pronúncia do Grupo 2045 

474. Sustentam as visadas 2045 e 2045-Gália do Grupo 2045, enquanto enquadramento dos 

factos, que na Nota de Ilicitude (NI) a caracterização do contexto jurídico e económico é 

deficiente (cf. parágrafo 262 e ss. da PNI, e fls. 5225 e ss.), entendendo que a AdC não 

procedeu a uma contextualização económica adequada da prova obtida, a qual serve de 

base à acusação em causa. 

475. Segundo as visadas, a AdC procede tão só a uma breve e muito superficial caracterização 

do quadro jurídico-legal, tal como a uma breve caracterização do mercado (cf. parágrafo 

367 e ss. da PNI, e fls. 5244 e ss.) e da contratação pública. Deste modo, consideram que tal 

está longe de ser uma contextualização jurídico-económica adequada, sobretudo por 
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desconsiderar “as condições, incentivos e constrangimentos económicos aos comportamentos 

dos operadores do mercado da segurança privada, sem os quais não se podem compreender 

os comportamentos sobre investigação”. 

476. Acrescentam ainda as visadas que a AdC não retira as conclusões adequadas que resultam 

do regime do exercício da atividade de segurança privada constante da Lei n.º 34/2013, de 

16 de maio, no sentido que o quadro legal vigente constrange muito a concorrência, bem 

como o acesso à atividade e à mão-de-obra. 

477. Sublinham as visadas do Grupo 2045 que se verifica uma fortíssima influência de entidades 

governamentais, externas ao setor, na definição dos preços e das condições de 

concorrência. Menciona ser o caso da ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho134. 

478. Seguidamente, na sua pronúncia, as visadas do Grupo 2045 evocam os Acordos-Quadro 

enquanto fator de diminuição da concorrência (cf. parágrafo 282 e ss. da PNI, e fls. 5229 e 

ss.). Nesse sentido, referem que “a existência de um grau maior de concentração no 

aprovisionamento do setor público é causada pela atuação da central de compras do Estado, a 

Entidade de Serviços da Administração Pública, I.P. (ESPAP), e nunca pela atuação das empresas 

de segurança privada”. 

479. Referem as visadas do Grupo 2045 que, no âmbito dos Acordos-Quadro, admitem que em 

alguns procedimentos, fossem apresentadas propostas que se sabia de antemão que iriam 

ser excluídas ou que, pelo menos, teriam poucas probabilidades de serem adjudicadas, 

mas que tal não sucedia para beneficiar outros concorrentes, mas apenas e tão-só para 

evitar as consequências profundamente negativas que resultariam da não apresentação de 

proposta. 

480. Destacam as visadas do Grupo 2045 que os operadores económicos que são parte no 

acordo-quadro, têm sempre, obrigatoriamente, de responder a todos os convites que lhes 

são dirigidos pelas entidades adjudicantes que o integram. 

 

134 Quanto a tal, destaca uma Recomendação da ACT, de 12.04.2012, dirigida às empresas de segurança 
privada, empresas ou entidades públicas ou privadas utilizadoras dos ditos serviços e, ainda, aos 
trabalhadores do setor. A Recomendação estipula, em particular, as parcelas integrantes do preço dos 
serviços de segurança privada, recomendando que não sejam praticados nem contratados preços abaixo 
daquele valor. Destaca que tal recomendação não foi até hoje revogada. 
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481. Adicionalmente, defendem as visadas do Grupo 2045 que o preço base não constitui 

referência adequada para avaliar comportamentos competitivos ou anticompetitivos e/ou 

para aferir a existência de um ilícito jusconcorrencial (cf. parágrafo 311 e ss. da PNI, e fls. 

5234 e ss.). 

482. Segundo as visadas do Grupo 2045, tal decorre da “atuação pouco cuidada de muitas 

entidades adjudicantes e a deterioração que causam à concorrência enquanto consideram 

estar a promovê-la: a estipulação de preços-base ou de referência demasiado baixos”. 

483. Tal “traduz-se, no caso concreto, por um padrão sistemático de lançamento de 

procedimentos cujos preços base são, invariavelmente, desfasados da realidade do 

mercado, sendo muitas vezes abaixo até dos custos previstos na Recomendação ACT”. 

15.4.2 Pronúncia da Comansegur 

484. No âmbito dos AQ, refere a Comansegur (cf. parágrafo 9 e ss. da PNI, e fls. 7080 e ss.) que 

“nos concursos onde estava obrigada a concorrer, por força de acordo-quadro ou central 

de compras, e não tendo, pontualmente, condições para o conseguir cumprir, a única 

opção da arguida era apresentar o preço por via do qual só conseguiria cumprir os serviços 

ainda que fosse superior ao preço base/ ainda que, sabendo, iria ser excluída, mas, face à 

obrigação de apresentação de proposta e face às necessidades de apresentar, naquele 

momento, um preço que se baseasse num custo real e não implicasse prejuízo, assim a 

obrigou a proceder”. 

485. Tal, acrescido do facto de “apresentando também propostas de valor superior ao preço 

base, de modo a poder ter acesso às peças dos procedimentos e, de igual modo, ao que o 

mercado apresentava a cada momento, o que é fundamental para se poder orientar face à 

concorrência, portanto, tendo conhecimento dos preços praticados no mercado”. 

486. Refere a visada, que nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, se verifica uma constante quebra 

de volume de negócio. Idêntico comportamento se verifica em 2018. Tal, segundo sustenta 

a visada, seria incompatível com a mesma se encontrar integrada num “cartel”.  
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15.4.3 Pronúncia da Grupo 8 

487. Desde logo (cf. parágrafo 251 e ss. da PNI, e fls. 5563 e ss.), sustenta a Grupo 8 que a AdC 

não faz prova relativa à estrutura do mercado relevante e à sua evolução no período 

considerado relevante. Concretamente, “a AdC apresenta como período relevante os anos de 

2015 a 2018, conquanto a suposta infração duraria, pelo menos, desde 2009 e teria sido 

cometida, de forma permanente, até ao presente, ou seja, ao longo de um período superior a 

10 anos”. 

488. Refere a visada (cf. parágrafo 260 e ss. da PNI, e fls. 5566 e ss.), que “a AdC conclui estar 

perante o mercado relevante da prestação de serviços de vigilância e segurança, de âmbito 

nacional, no âmbito da contratação pública/ todavia/ encontra-se omissa da NI qualquer 

avaliação das condições de concorrência que permitam avaliar o iter decidendi da AdC na 

contextualização dos comportamentos alegadamente identificados ou da sua relevância 

jusconcorrencial”. 

489. No seguimento, a visada realça que a AdC menciona a transparência como uma das 

características presentes em procedimentos de contratação pública, referindo ser por tal 

transparência que “os responsáveis das empresas que operam no setor se conheçam, tenham 

os contatos uns dos outros e, até, agendem almoços ou reuniões (cf. parágrafo 268 da PNI, ef 

ls. 5568 e ss.). Refere ainda a visada, que a AdC é inteiramente omissa na NI em relação a 

uma outra característica típica de prestações desta natureza, i.e. a existência de 

subcontratação de serviços entre operadores. 

490. Adicionalmente, sustenta a visada que a AdC “não estimou relevante que este é (a Grupo 8) 

um operador com uma quota de mercado/ muito pouco expressiva (em 2018, pouco 

superior a 3%), e que no período analisado pela AdC (2015 a 2018) perdeu quase 25% da 

sua quota de mercado, contestando-se por isso a conclusão da AdC quando esta alega 

existir “uma manifesta estabilidade da posição relativa das empresas no mercado” (cf. 

parágrafo 289 da PNI, e fls. 5573 e ss.). 

15.4.4 Pronúncia da Prestibel 

491. Sustenta a Prestibel, que, “tal como em muitas outras áreas de atividade presentes num 

mercado concorrencial, estamos perante um mercado dinâmico onde, ao logo dos vários 
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anos em análise, houve entradas e saídas de novos players. Sendo clara a constante 

alteração do mercado, cujo número de empresas de segurança privada ativas, quer 

aumenta quer diminui, ao longo dos vários anos. Não se coaduna, assim, esta análise da 

AdC e o dinamismo de mercado verificado com a existência de um cartel que, como a AdC 

nos quer levar a crer, encerraria o mercado, não havendo quaisquer incentivos à entrada 

de novos players e, até pelo contrário, levaria à exclusão dos existentes (cf. parágrafo 370 

e ss. da PNI, e fls. 4899 e ss.). 

492. Adicionalmente, refere a visada que “não se entende como é que a análise da AdC apenas 

apresenta amostras de dados entre os anos 2015 e 2018, quando considera que a alegada 

infração teve lugar entre 2009 e 2019. Uma amostra de quatro anos não poderá nunca ser 

suficiente para levar a cabo uma análise de mercado onde existiu uma alegada infração, 

que se entende dever ter a duração de dez anos”. 

493. Seguidamente diz a visada que “no que respeita à “Tabela 2: Estrutura da oferta no sector 

da vigilância e segurança humana em % (2015-2018)”, esta demonstra um decréscimo das 

quotas de mercado da Prestibel, entre os anos 2015 e 2018, enquanto demonstra um 

aumento das quotas de mercado das “demais empresas”. Desta forma, cairia por terra 

“qualquer suporte à tese da AdC relativa à existência de um qualquer cartel, especialmente, 

um cartel do qual a Prestibel fosse parte integrante”.  

15.4.5 Pronúncia da Prosegur 

494. Na sua pronúncia à Nota de Ilicitude, veio a Prosegur apontar um não adequado 

enquadramento quanto ao mercado relevante, uma vez que, no seu caso, deveria haver 

sido excluída toda a atividade aeroportuária, por se tratar de um mercado relevante 

distinto (fls. 5309 e ss.). 

495. Segundo a Prosegur, entre mais, pelos requisitos específicos da atividade aeroportuária, a 

mão-de-obra a utilizar implica uma especialização distinta da exigida pela atividade de 

vigilância não aeroportuária. 

496. Igualmente, implica especiais exigências em termos de recrutamento, seleção e formação 

do pessoal vigilante. 



 

97 

 

497. No que respeita a barreiras à entrada, específicas por referência à atividade aeroportuária, 

seria de destacar as seguintes: i) Financeiras: custos iniciais especialmente elevados; ii) 

Técnicas: serviços que requerem consideráveis conhecimentos específicos e; iii) Legais, 

formação e licenciamento específico para a prestação de serviços em causa. 

498. Destaca ainda o facto de não serem os concorrentes a atuar na atividade de segurança 

aeroportuária a generalidade daqueles que concorrem fora deste âmbito. 

15.4.6 Pronúncia da Securitas 

499. Sustenta a Securitas que, na NI, a caracterização do contexto jurídico-legal é insuficiente e 

não o mais adequado (cf. parágrafo 159 e ss. da PNI, e fls. 7215 e ss.). Entende a visada que 

a compreensão da atuação da Securitas, e demais visadas, no mercado em causa, não se 

compadece com uma análise meramente genérica do quadro jurídico-legal da atividade em 

apreço no presente processo. 

500. Designadamente, defende a visada, que “o quadro legislativo vigente até final do ano de 

2018 terá sido o principal responsável pelo recurso à subcontratação por parte das 

empresas de segurança privada”. Refere ainda, que no caso da Securitas, esta deixou de 

recorrer a tal instituto logo que a alteração ao quadro jurídico vigente entrou em vigor. 

501. Vem ainda a visada mencionar o facto da AdC, quanto à caracterização do setor, apresentar 

informação para um período inferior àquele que está em causa quanto a todo o período da 

suposta infração (cf. parágrafo 172 e ss. da PNI, e fls. 7218 e ss.). Idêntica lacuna aponta a 

visada quanto à caracterização, pela AdC, dos mercados relevantes envolvidos, no que 

respeita ao processo contraordenacional em apreço (cf. parágrafo 181 da PNI e fls. 7219). 

502. Sustenta ainda a visada que a caraterização feita pela AdC da dimensão económica, a 

estrutura e a evolução verificada no setor não é adequada. Nomeadamente, refere que “as 

empresas acusadas de conluio são altamente assimétricas entre si e estiveram sujeitas à pressão 

concorrencial do restante mercado. Estes dois factos dificultam a estabilidade de putativos 

acordos anti concorrenciais entre empresas”. 

503. Vem a visada referir que quer quanto a todo o setor, quer apenas quanto ao segmento da 

vigilância, o comportamento dos volumes de negócio totais, entre 2010 e 2014, contrariam 

a tese do crescimento do setor “muito acima do crescimento globalmente verificado para a 
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economia portuguesa (cf. parágrafo 185 e ss. da PNI, e fls. 7220 e ss.). Defende a visada, que 

a observação de que o setor decresceu durante parte significativa do alegado período de 

infração, indica que a alegada coordenação é pouco provável. 

504. Acrescenta a visada que a estrutura de mercado apresentada sugere que não existiram 

práticas de coordenação (cf. parágrafo 189 e ss. da PNI, e fls. 7223 e ss.). Nesse sentido, 

refere que “o Gráfico 4 da DI evidencia que a quota agregada das empresas visadas decresceu 

ao longo do tempo. Isto sugere que o grupo de empresas visadas esteve sujeita a pressão 

concorrencial por parte das restantes empresas./ A diminuição da quota das empresas acusadas 

indicia, assim, que não estiveram reunidas condições que facilitassem a coordenação no 

mercado”. Sustenta ainda a visada, que “a quota individual das empresas acusadas não sugere 

a existência de conluio. A teoria económica indica que o conluio entre empresas assimétricas é 

difícil de sustentar/ as quotas constantes da Tabela 2 da DI indiciam assimetrias relevantes entre 

as empresas acusadas/”. 

505. Como argumento adicional, a visada defende que “os volumes de negócios das empresas 

acusadas também evoluíram de forma muito díspar entre si. Debaixo de um acordo de 

coordenação, seria de esperar que as empresas em conluio se comportassem em grupo 

com ganhos ou perdas similares entre si. O resultado seria manter um peso relativo 

constante entre si, que refletisse a estabilidade de clientes e da repartição do mercado. No 

entanto, não é isso que se verifica/” (cf. parágrafo 192 da PNI e fls. 7224). 

15.5 Posição da Autoridade quanto à contestação da caracterização e identificação do 

mercado  

506.  Na sua pronúncia sobre a Nota de Ilicitude, a generalidade das visadas, designadamente o 

Grupo 2045 (parágrafo 474 e ss., e fls. 4899 e ss.), Grupo 8 (parágrafo 487 e ss., e fls. 5563 

e ss.), Prestibel (parágrafo 491 e ss., e fls. 4899 e ss.), Prosegur (parágrafo 494 e ss., e fls. 

4998 e ss.) e Securitas (parágrafo 499 e ss., e fls. 7215 e ss.), conforme sinteticamente 

descrito supra na secção 15.4, sustentam que a caracterização feita pela AdC do contexto 

jurídico e económico é deficiente. Entendem as visadas, que a AdC não procedeu a uma 

contextualização económica adequada da prova obtida, a qual serve de base à acusação 

em causa. 
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507. De acordo com as visadas, a AdC não teria procedido a uma contextualização jurídico-

económica das condutas investigadas, procedendo tão só a uma breve e muito superficial 

caracterização do quadro jurídico-legal, bem como a uma breve caracterização do mercado 

e da contratação pública.  

508. Tal seria, pois, na ótica das visadas, uma contextualização jurídico-económica insuficiente, 

sobretudo por desconsiderar as condições, incentivos e constrangimentos económicos e 

legislativos aos comportamentos dos operadores do setor da segurança privada, sem os 

quais não se poderiam compreender os comportamentos sobre investigação. 

509. Nesse âmbito, é mencionado pela Grupo 2045 (parágrafo 476 e ss., e fls. 5225 e ss.) que a 

AdC não retira conclusões adequadas que resultam do regime do exercício da atividade de 

segurança privada, no sentido que o quadro legal vigente constrange muito a concorrência, 

bem como o acesso à atividade e ao custo e requisitos quanto à mão-de-obra. 

510. A Grupo 2045 (parágrafo 477 e ss., e fls. 5225 e ss.) dá ainda realce à verificação de uma 

forte influência de entidades governamentais, externas ao setor, na definição dos preços e 

das condições de concorrência. 

511. São igualmente evocados os acordos-quadro, enquanto fator de diminuição da 

concorrência e que adicionalmente levariam a uma “obrigação” de apresentação de 

proposta a concurso por parte das visadas. Sendo admitido que em alguns procedimentos 

fossem apresentadas propostas que se sabia de antemão que iriam ser excluídas, 

acrescentando que consequentemente o preço base não constituiria uma referência 

adequada para avaliar comportamentos competitivos ou não135. 

512. Na sua pronúncia a Grupo 8 (parágrafo 489 e ss., e fls. 5568 e ss.) menciona a transparência 

como uma das características inerentes a procedimentos de contratação pública, não 

sendo tal compatível com as práticas de que é acusada a visada. Refere ainda que a 

evolução quanto à quota de mercado não reflete uma estabilidade de posição relativa das 

empresas no mercado, que seria de esperar num cenário de concertação entre empresas 

(parágrafo 493 e ss., e fls. 5563 e ss.). 

 

135 Tal é expressamente defendido pela Grupo 2045 na sua pronúncia. 



 

100 

 

513. É ainda apontada a via da subcontratação, como um mecanismo habitual que faz parte da 

praxis do setor, não devendo tal ser associado a comportamentos concorrenciais ilícitos. 

514. Adicionalmente, é dado destaque, na ótica das visadas, à recorrente verificação de 

concursos públicos com preços-base sistematicamente abaixo dos custos, sendo tal 

justificação para uma habitual apresentação de propostas a concurso, pelas visadas, acima 

do preço base, levando tal à sua exclusão. 

515. Quanto a tudo o explanado nos parágrafos precedentes, como elemento fundamental, 

sublinha-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 objetivo restritivo da concorrência, tal 

como decorre da jurisprudência constante dos tribunais europeus, atento o mencionado 

na secção 18.2. 

516. Tal tipo de infração é a que se encontra presente no presente processo contraordenacional, 

conforme decorre da prova reunida e apresentada. No entanto, e sem prejuízo da 

desnecessidade de definição precisa e exata dos mercados relevantes, a AdC não deixou 

de os caracterizar, de modo a melhor enquadrar e delimitar os comportamentos 

investigados no presente processo de contraordenação.  

517. Com efeito, a AdC caracterizou na NI e igualmente na presente Decisão o quadro jurídico-

legal e corporativo, detalhou a dimensão económica, estrutura e evolução verificada no 

setor, abordou a dimensão da contratação pública na aquisição de serviços de segurança 

privada, identificando consequentemente as dimensões do produto/serviço e geográfica 

dos mercados em causa. 

518. Na sua pronúncia a Prestibel vem dizer (cf. parágrafo 491 e fls. 4899 e ss.) que estamos 

perante um mercado dinâmico onde, ao longo dos vários anos em análise, houve entradas 

e saídas de novos players, sendo clara a constante alteração do mercado, cujo número de 

empresas de segurança privada ativas, quer aumenta quer diminui, ao longo dos vários 

anos. Não se coaduna, assim, esta análise da AdC e o dinamismo de mercado verificado 

com a existência de um cartel que, como a AdC quer levar a crer, encerraria o mercado, não 

havendo quaisquer incentivos à entrada de novos players e, até pelo contrário, levaria à 

exclusão dos existentes. 
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519. Quanto ao argumentado pela Prestibel, é de sublinhar que existem inúmeras variáveis 

explicativas para entradas e saídas nos mercados, a dinâmica concorrencial é de tipo 

multivariável, não podendo a mesma ser explicada por uma única variável, numa lógica do 

tipo causa-efeito, pela existência ou não de um fenómeno de cartelização. Embora esta 

seja, naturalmente, uma das variáveis da equação, outras existem. 

520. Mais, recorda-se que quanto ao presente processo, não estão em causa todos os 

operadores presentes no setor da vigilância privada, enquadramento em que a visada se 

estriba, estando em causa uma fração de tal setor (no âmbito da contratação pública). 

521. Assim, a AdC não encontra, nomeadamente por referência à caracterização e 

funcionamento dos mercados em apreço, nada que possa colocar em causa as conclusões 

quanto aos comportamentos concorrenciais ilícitos que resultam da prova reunida que 

consta no processo. 

522. Relativamente ao fenómeno da subcontratação no setor, refere a Securitas (cf. parágrafo 

500 e fls. 7215 e ss.) que o quadro legislativo vigente até final do ano de 2018 terá sido o 

principal responsável pelo recurso à subcontratação por parte das empresas de segurança 

privada. Refere ainda que, no caso da Securitas, esta empresa deixou de recorrer a tal 

instituto logo que a alteração ao quadro jurídico vigente entrou em vigor. 

523. No que concerne ao defendido pela Securitas, a AdC não contesta a importância de tal 

alteração jurídico-legal, ocorrida em 2018, para o setor. Mais, a AdC, expectavelmente, 

reconhece a conformidade legal do fenómeno da subcontratação, uma prática, aliás, 

recorrente no setor. 

524. O problema nunca poderia estar na mera existência de subcontratação, sendo para mais 

esta aceite pelo contratante público. No âmbito do presente processo, o que estará em 

causa, serão tão-só os comportamentos ilícitos que resultam da prova reunida que consta 

no processo, independentemente de se ter verificado ou não subcontratação. 

525. Refere ainda a Securitas na sua pronúncia (cf. parágrafo 505 e fls. 7224) que os volumes de 

negócios das empresas acusadas evoluíram de forma muito díspar entre si. Debaixo de um 

acordo de coordenação, seria de esperar que as empresas em conluio se comportassem 

em grupo com ganhos ou perdas similares entre si. O resultado seria manter um peso 
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relativo constante entre si, que refletisse a estabilidade de clientes e da repartição do 

mercado. No entanto, de acordo com a Securitas, não é isso que se verifica. 

526. Também quanto ao argumentado pela Securitas, cabe referir que existem inúmeras 

variáveis explicativas (da responsabilidade, quanto a ações de gestão, das visadas e 

também externas, de contexto) para a forma como evoluiu o volume de negócios das 

empresas e o peso relativo das mesmas no mercado, não se podendo concluir com base 

das referidas evoluções quanto à existência, ou não, de conluio. 

527. Assim, mais uma vez, a AdC não encontra no argumentado nada que possa colocar em 

causa as conclusões quanto a comportamentos concorrenciais ilícitos que resultam da 

prova reunida que consta no processo. 

528. No que respeita aos acordos quadro, designadamente, refere a 2045 (cf. parágrafo 478 e 

ss., e fls. 5229 e ss.), ser este um fator de diminuição da concorrência, acrescentando que 

a existência de um maior grau de concentração no aprovisionamento do setor público é 

causada pela atuação da central de compras do Estado, a Entidade de Serviços da 

Administração Pública, I.P. (ESPAP), e nunca pela atuação das empresas de segurança 

privada. 

529. Diz ainda que os operadores económicos que são parte no acordo-quadro têm sempre, 

obrigatoriamente, de responder a todos os convites que lhes são dirigidos pelas entidades 

adjudicantes que o integram, justificando-se, deste modo, a circunstância de as empresas 

apresentarem propostas a concurso que sabem de antemão serão excluídas ou terão 

poucas probabilidades de sucesso. Idêntica argumentação é apontada pela Comansegur 

(cf. parágrafo 484 e fls. 7080 e ss.). 

530. Quanto ao exposto nos dois parágrafos precedentes, a AdC esclarece que a sua posição 

não contraria o descrito. Ainda assim, não se entende que o alegado pela visada coloque, 

per se, em causa as conclusões quanto a factuais comportamentos concorrenciais ilícitos 

que resultam da prova reunida que consta no processo (cf. secção 16). 

531. Quanto aos preços base, a 2045 (cf. parágrafo 481 e ss.) defende que o preço base não 

constitui referência adequada para avaliar comportamentos competitivos ou 

anticompetitivos e/ou para aferir a existência de um ilícito jusconcorrencial. Tal decorrerá, 

segundo a visada, da “atuação pouco cuidada” de muitas entidades adjudicantes e a 
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deterioração que a estipulação de preços-base ou de referência demasiado baixos na 

realidade causam à concorrência quando consideram estar a promovê-la. 

532. Consequentemente, segundo a visada, tal traduz-se, no caso concreto, por um padrão 

sistemático de lançamento de procedimentos cujos preços base são, invariavelmente, 

desfasados da realidade do mercado. 

533. No que respeita aos dois parágrafos anteriores, a AdC não pode deixar de notar que estão 

em causa alegações genéricas e, em certa medida, especulativas que não têm qualquer 

relação específica com os concretos factos do presente processo, não podendo, por essa 

razão, colocar em causa as conclusões quanto a factuais comportamentos concorrenciais 

ilícitos que resultam da prova reunida que consta no processo. 

534. Nas suas pronúncias, a generalidade das visadas procura demonstrar não estarem 

reunidas condições para a verificação das práticas ilícitas da concorrência de que são 

acusadas, defendendo, consequentemente, que assim sendo, as mesmas nunca poderiam 

haver ocorrido. Concretamente aludem, de forma manifestamente genérica, ora à 

influência exercida por entidades governamentais na definição dos preços e das condições 

de concorrência, ora às condicionantes que resultam do enquadramento dos acordos-

quadro, ora à prática corrente de subcontratação, ora ao facto do preço base não constituir 

uma referência adequada para avaliar comportamentos competitivos ou anticompetitivos, 

ora à transparência como uma das características presentes em procedimentos de 

contratação pública, entre outros. 

535. Sucede que tais considerações genéricas e de cariz marcadamente opinativo sem qualquer 

relação com os concretos factos em causa no presente processo não podem 

consubstanciar incentivos, condições e interesse comercial, justificativo dos 

comportamentos tipificados como ilícitos por parte da AdC. 

536. De nada do explicitado pelas visadas é possível retirar elementos passíveis de colocar em 

causa as conclusões que resultam da prova reunida. 

537. Adicionalmente, e a este propósito, atento o mencionado na secção 18.2.5, invoca-se o 

Tribunal Geral no seu acórdão de 28 de junho de 2016 T-216/13, Telefónica, SA / Comissão, 

n.º 204 e ss., e o acórdão de 25 de janeiro de 2007, Sumitomo Metal Industries e Nippon 

Steel/Comissão (C 403/04 P e C 405/04 P, Colet., EU:C:2007:52, n.os 44 e 45), que afirma 
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que, se um acordo tiver por objeto a restrição da concorrência, é irrelevante, no que 

respeita à existência da infração, que seja ou não do interesse comercial dos participantes. 

Igualmente, no presente processo contraordenacional, se conclui que a tese sustentada 

pelas visadas no sentido de não existência de incentivos, condições, interesse comercial, 

quanto aos comportamentos ilícitos em apreço, é irrelevante. 

538. Na sua pronúncia, a Prestibel (parágrafo 492), tal como o fazem outras visadas, refere que 

não se entende como é que a análise da AdC apenas apresenta amostras de dados entre 

os anos 2015 e 2018, quando considera que a alegada infração teve lugar entre 2009 e 

2019. 

539. Importa, todavia, distinguir tabelas produzidas para efeitos de sistematização e 

amostragem de informação decorrente de elementos de prova com todo o acervo 

probatório que integra o processo. 

540. Esta metodologia não condiciona ou limita a prova que objetivamente consta no processo. 

A AdC na sua NI, representa, quanto a gráficos e tabelas, um período temporal que integra 

o conjunto dos últimos anos quanto às práticas ilícitas da concorrência em causa, por 

considerar ser tal período de primeira relevância em termos de representação, pelo que a 

circunstância de um gráfico se reportar a período temporal específico não limita as 

conclusões que a AdC, suportada em elementos probatórios, estenda a períodos temporais 

mais extensos.  

541. Há ainda a realçar, mais uma vez, quanto ao presente processo, a desnecessidade, em 

processos por práticas restritivas da concorrência no âmbito de acordos, práticas 

concertadas ou decisões de associações de empresas, a que seja atribuído um objetivo 

restritivo da concorrência, de efetuar uma exata definição de mercados relevantes, pelo 

que, por parte da AdC, estamos ante uma caracterização geral do setor, enquadramento e 

comportamento das visadas, e nesses termos deverá ser tomada. 

542. Na sua pronúncia, a Prosegur (parágrafo 494 e ss., e fls. 5309 e ss.), veio apontar um 

inadequado enquadramento quanto ao mercado relevante, uma vez que, no seu caso, 

deveria haver sido excluída toda a atividade aeroportuária, por se tratar de um mercado 

relevante distinto. 



 

105 

 

543. Avaliada a questão, a AdC acompanha aquele argumento, reconhecendo-se que, no caso 

da atividade de segurança aeroportuária, pela regulação específica, barreiras à entrada, 

natureza dos serviços e dos adquirentes dos serviços, entre mais, estamos, atenta a 

factualidade em causa, perante mercados relevantes distintos. 

544. Designadamente, entre mais, pelos requisitos específicos da atividade aeroportuária, a 

mão-de-obra a utilizar, implica uma especialização distinta da exigida pela atividade de 

vigilância não aeroportuária. Igualmente, implica especiais exigências em termos de 

recrutamento, seleção e formação do pessoal vigilante. 

545. No que respeita a barreiras à entrada, especificas quanto à atividade aeroportuária, seria 

de destacar: i) Financeiras: custos iniciais especialmente elevados; ii) Técnicas: serviços que 

requerem consideráveis conhecimentos específicos e; iii) Legais: formação e licenciamento 

específico para a prestação de serviços em causa. 

546. Como nota final, verifica-se que os concorrentes a atuar na atividade de segurança 

aeroportuária não são, na generalidade, aqueles que concorrem fora deste âmbito. 

547. Assim, no âmbito da presente Decisão Final, no caso da Prosegur, foi desconsiderado, quer 

o volume de negócios, quer os clientes públicos, referentes à atividade de segurança 

aeroportuária136. 

16 Comportamento das empresas visadas 

548. Conforme consta dos autos, numerosas entidades e empresas a operar no sector, 

denunciaram a existência de comportamentos irregulares, alegadamente ilícitos, por parte 

das empresas visadas, na sua participação em procedimentos lançados por entidades 

públicas para aquisição de serviços de vigilância e segurança humana, em Portugal. Tais 

comportamentos, como denunciados, indiciam fortemente a adoção de práticas restritivas 

da concorrência nesse mercado. 

 

136 Tal é o motivo que justifica o diferente panorama plasmado na Tabela 3 (Quotas de mercado das visadas 
no mercado relevante considerado em %, 2015-2018), face à versão constante na Nota de Ilicitude. Tabela 
constante na secção 15.3 do presente texto. 
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549. Com efeito, como detalhado supra, as entidades SGMSESS, ACT, EMEL, bem como as 

restantes exposições remetidas a esta Autoridade denunciaram, em particular, a 

apresentação de propostas que alegadamente falseavam a concorrência em 

procedimentos de aquisição de serviços de vigilância e segurança humana, lançados ao 

abrigo das regras da contratação pública, através da adoção de determinados 

comportamentos, tais como i) a apresentação de propostas fictícias, envolvendo preços 

superiores ao preço base ou preços anormalmente baixos, ii) subsequentes 

subcontratações para a prestação dos serviços entre a empresa adjudicatária e a empresa 

não vencedora ou iii) a falta de apresentação da documentação necessária pela empresa 

vencedora (parágrafos 1 a 20 e fls. 37 a 55,166 a 337 e 412 a 426). 

550. Acresce que os comportamentos denunciados, bem como a análise preliminar da AdC 

constante da decisão de abertura de inquérito (parágrafos 22 e 23), foram reiterados no 

Requerimento apresentado pela Strong Charon, empresa adquirente da Charon, 

participante nas práticas denunciadas, e reforçados pelas declarações prestadas, no 

âmbito do referido Requerimento, por colaboradores com conhecimento das alegadas 

práticas anticoncorrenciais, como melhor descrito supra (parágrafos 116 a 188 e fls. 1878 a 

2307, 2818 a 3267 e 3377 a 3379).  

551. Neste sentido, cabe recordar algumas das afirmações vertidas nos autos no âmbito das 

inquirições realizadas aos referidos colaboradores, designadamente: 

i) De acordo com as afirmações do antigo responsável da área comercial da Charon, 

[colaborador 5], “ [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (parágrafo 143 e fls. 

2300); 

ii) “[Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] […]” acrescentando que “[Confidencial – 

artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]” (parágrafo 144 e fls. 2300); 

iii) Em termos práticos, “[Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]” (parágrafos 146 e 

148 e fls. 2301); 

iv) Segundo o antigo administrador da SOV, [colaborador 6], a alegada [Confidencial – artigo 

81.º da Lei  n.º 19/2012]” (parágrafo 181 e fls. 3377). 
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552. Em síntese, o referido Requerimento e as declarações prestadas no âmbito do mesmo, 

revelam a existência de um alegado pacto de não agressão entre determinadas empresas 

que operam no mercado em causa.  

553. No que respeita às empresas eventualmente envolvidas no alegado pacto, foram indicadas 

pelo antigo diretor da Charon, [colaborador 5] “[Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 

19/2012]” (parágrafo 155 e fls. 2301). 

554. Acresce que, o antigo administrador da SOV, [colaborador 6], confirmou [Confidencial – 

artigo 81.º da Lei n.º 19/2012] (parágrafo 180 e fls. 3377). 

555. Sublinhe-se, a este respeito, que a empresa Strong estaria alegadamente fora deste pacto, 

apresentando propostas “com valores muito baixos para garantir os clientes que queria” 

(parágrafos 156, 166 e 183, fls. 2301, 2304,3777 e 3378 e documento Securitas-0093137). 

556. Neste contexto, e com o fim de confirmar a existência do alegado comportamento 

anticoncorrencial das empresas visadas no presente processo, tal como relatado e supra 

detalhado, foram realizadas diligências de busca e apreensão e solicitado pela AdC 

elementos a um conjunto de entidades adjudicantes, bem como às próprias empresas 

visadas (parágrafos 29 a 50 e 56 a 93, e fls. 15 a 35, 645 a 956, 1011 a 1185,1216 a 1465, 

1483 a 1489, 1497 a 1499, 1517 a 1520, 1539 a 1766, 1776 a 1876, 2297 a 2346, 2452 a 2511, 

2543 a 3271, 3274 a 3478, 3481 a 3533, 3541 a 3582, 3617 a 3619, 3636 a 3637, 3664 a 3709, 

3713 a 3761, 4122 a 4142, 8846 a 8885, 8902, 8941 a 8953, 9315, 10818 a 10915, 10896 a 

10897, 10920 a 10924, 10934 a 10939). 

557. Nas secções seguintes, analisa-se o comportamento das empresas visadas por referência 

i) aos elementos remetidos pelas entidades públicas adjudicantes, ii) aos elementos de 

prova apreendidos nas diligências de busca e apreensão realizadas pela AdC e iii) às 

informações remetidas pelas visadas em resposta aos pedidos de elementos de informação 

da Autoridade. 

 

137 As cadeias de conversação em que se encontrem inseridas as mensagens de correio eletrónico referidas 
na presente decisão de inquérito encontram-se, para efeitos de contextualização, listadas no Anexo I, dando-
se como integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais. 
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16.1 Do alegado pacto de não agressão 

16.1.1 Do comportamento nos procedimentos de contratação pública 

558. Considerando os indícios constantes do processo, foram dirigidos pedidos de elementos a 

um conjunto de entidades que adquirem serviços de vigilância e segurança humana de 

acordo com as regras da contratação pública previstas no CCP, e consideradas relevantes 

para efeitos da presente Decisão, solicitando informações relativas aos procedimentos 

lançados durante os anos de 2009 a 2019 (parágrafos 91 a 93 e fls. 3301 a 3371).  

559. Neste sentido, cumpre referir que, de acordo com a análise da informação remetida por 

estas entidades, como melhor apresentado nas tabelas infra, foi possível identificar, num 

alargado número de procedimentos, o comportamento denunciado a esta Autoridade por 

entidades adjudicantes, empresas que operam no mercado e, bem assim, a Requerente de 

clemência, nomeadamente, a participação, por parte de determinadas empresas visadas, 

em procedimentos de contratação pública mediante a: 

a) Apresentação de propostas fictícias e/ou inválidas, excluídas do procedimento em 

causa por incluírem um preço superior ao preço máximo estabelecido (preço base) 

ou por outros motivos imputáveis à correspondente empresa visada, tais como a 

não apresentação de todos os documentos que constituem a proposta138; 

b) Não participação/não apresentação de proposta ao concurso; 

c) Apresentação de propostas não competitivas e destinadas ao fracasso, contendo 

preços colados ao preço base ou muito distantes da proposta definida para ser a 

vencedora; 

d) Impugnação do concurso, quando os serviços são adjudicados a uma outra 

empresa, diferente da inicialmente definida como vencedora. 

560. Cumpre assinalar que para efeitos desta análise, foram desconsiderados os procedimentos 

de contratação pública lançados mediante ajuste direto sem consulta ou por convite a uma 

única empresa, bem como os procedimentos cujo preço base envolvia valores reduzidos. 

 

138 Exclusão pela omissão de documentos requeridos nos termos do artigo 57.º do CCP. Vide causas de 
exclusão nos termos do artigo 70 e do artigo 146 do CCP. 
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561. Cumpre ainda recordar que, de acordo com a informação constante do processo, e como 

acima referido, por um lado, a empresa Strong não faria parte do alegado pacto 

anticoncorrencial (parágrafo 555 e fls. 2301, 2304, 3777 e 3378 e documento Securitas-

0093), e a empresa Charon, por outro, foi adquirida pelo grupo Trivalor em 31.03.2017, 

passando, posteriormente, a integrar a empresa Strong Charon por fusão139. 

562. Assim, no que se refere aos procedimentos lançados pela ARSLVT (parágrafo 95), constata-

se, no período entre 2015 e 2019, a adjudicação à Prestibel de todos os procedimentos 

constantes da Tabela 4 infra, tendo as restantes propostas sido apresentadas de acordo 

com o comportamento denunciando e supra detalhado, que envolve o alegado pacto de 

não agressão. 

563. Da Tabela 4 supra elencada resulta, deste modo, a seguinte factualidade: 

i. Nos procedimentos concursais lançados pela ARSLVT, no período entre 2012 e 

2019, a proposta apresentada pela Prestibel foi classificada, em todos os casos, 

em 1.º lugar, pelo que os procedimentos foram todos adjudicados a essa 

visada; 

ii. As propostas das outras empresas visadas que participaram nos 

procedimentos em causa, foram todas excluídas, designadamente as 

propostas apresentadas pela Securitas, pela Grupo 8, pela extinta Charon bem 

como, pela Comansegur nos procedimentos de 2019, e pelas visadas do Grupo 

2045 em 2017, sendo que, esta última visada, nos procedimentos concursais 

de 2019, apresenta proposta de valor idêntico ao preço base.  

iii. A empresa visada Prosegur optou por nem sequer apresentar proposta. 

564. Tais factos encontram-se suportados nos elementos de prova constantes de fls. 3442 a 

3443. 

 

139 Cf. notas de rodapé 3 e 4. 
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Tabela 4- Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 
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15I00012 
AQ-VS - 2014 
LOTE 1 

AQ 16/07/2015 1.790.794 € 550 dias Excluída 
1ª 

1 771 917€ Excluída   Excluída     Excluída       Excluída 
2ª 

1 790 791€     

15I00012 
AQ-VS - 2014 
LOTE 2 

AQ 16/07/2015 1.151.272 € 550 dias Excluída 
1ª 

1 139 139€ Excluída   Excluída     Excluída       Excluída 
2ª 

1 151 270€     

15I00012 
AQ-VS - 2014 
LOTE 3 

AQ 16/07/2015 1.612.231 € 550 dias Excluída 
1ª 

1 594 865€ Excluída   Excluída     Excluída       Excluída 
2ª 

1 612 219€     

15I00012 
AQ-VS - 2014 
LOTE 4 

AQ 16/07/2015 1 351 672 € 550 dias Excluída 1ª 
1 337 091€ 

Excluída   Excluída     Excluída       Excluída 2ª 
1 351 668€ 

    

15I00012 
AQ-VS - 2014 
LOTE 5 

AQ 16/07/2015 1 117 385 € 550 dias Excluída 
1ª 

1 106 035€ Excluída   Excluída     Excluída       Excluída 
2ª 

1 117 353€     

15I00012 
AQ-VS - 2014 
LOTE 6 

AQ 16/07/2015 1 224 253 € 550 dias Excluída 1ª 
1 211 518€ 

Excluída   Excluída     Excluída       Excluída 2ª 
1 224 253€ 
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15I00012 
AQ-VS - 2014 
LOTE 7 

AQ 16/07/2015 1 336 635 € 550 dias Excluída 
1ª 

1 322 311€ Excluída   Excluída     Excluída       Excluída 
2ª 

1 336 610€     

15I00012 
AQ-VS - 2014 
LOTE 8 

AQ 16/07/2015 1 085 586 € 550 dias Excluída 
1ª 

1 073 808€ Excluída   Excluída     Excluída       Excluída 
2ª 

1 085 581€     

15I00012 
AQ-VS - 2014 
LOTE 9 

AQ 16/07/2015 2 484 374 € 550 dias Excluída 1ª 
2 459 451€ 

Excluída   Excluída     Excluída       Excluída 2ª 
2 484 350€ 

    

17I00004 
AQ-VS - 2014 
LOTE 2 

AQ 18/05/2017 473 009 € 275 dias Excluída 
1ª  

466 834€ Excluída Excluída       Excluída         
2ª 

471 691€     

17I00004 
AQ-VS - 2014 
LOTE 3 

AQ 18/05/2017 371 202 € 275 dias Excluída 1ª  
367 065€ 

Excluída Excluída       Excluída         Excluída     

17I00004 
AQ-VS - 2014 
LOTE 5 

AQ 18/05/2017 628 760 € 275 dias Excluída 
1ª  

615 655€ Excluída Excluída       Excluída         
2ª 

624 570€     

17I00004 
AQ-VS - 2014 
LOTE 6 

AQ 18/05/2017 313 844 € 275 dias Excluída 1ª  
312 262€ 

Excluída Excluída       Excluída         Excluída     
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17I00004 
AQ-VS - 2014 
LOTE 7 

AQ 18/05/2017 587 241 € 275 dias Excluída 
1ª  

577 586€ Excluída Excluída       Excluída         
2ª 

584 925€     

17I00004 
AQ-VS - 2014 
LOTE 8 

AQ 18/05/2017 413 880 € 275 dias Excluída 
1ª  

409 972€ Excluída Excluída       Excluída         Excluída     

17I00004 
AQ-VS - 2014 
LOTE 9 

AQ 18/05/2017 662 471 € 275 dias Excluída 1ª  
660 449€ 

Excluída Excluída       Excluída         Excluída     

17I00004 
AQ-VS - 2014 
LOTE 10 

AQ 18/05/2017 317 627 € 275 dias Excluída 
1ª  

314 854€ Excluída Excluída       Excluída         Excluída     

17I00004 
AQ-VS - 2014 
LOTE 11 

AQ 18/05/2017 99 406 € 275 dias Excluída 1ª  
98 456€ 

Excluída Excluída       Excluída         Excluída     

17I00004 
AQ-VS - 2014 
LOTE 12 

AQ 18/05/2017 132 517 € 275 dias Excluída 
1ª  

131 257€ Excluída Excluída       Excluída         Excluída     

17I00004 
AQ-VS - 2014 
LOTE 13 

AQ 18/05/2017 95 325 € 275 dias Excluída 1ª  
94 381€ 

Excluída Excluída       Excluída         Excluída     
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17I00004 
AQ-VS - 2014 
LOTE 15 

AQ 18/05/2017 76 595 € 275 dias Excluída 
1ª  

75 878€ Excluída Excluída       Excluída         Excluída     

17I00004 
AQ-VS - 2014 
LOTE 16 

AQ 18/05/2017 76 595 € 275 dias Excluída 
1ª  

158 380€ Excluída Excluída       Excluída         Excluída     

19K00021 
LOTE 1 

Conc. 
Púb. 19/12/2019 233 509 € 92 dias Excluída 

1ª 
218 472€   

 3ª 
233 503€    

Excluída 
      

Excluída Excluída 
  

2ª 
230 715€   

Excluída 

-6% do PB   0% do PB           -1% do PB   

19K00021 
LOTE 2 

Conc. 
Púb. 

19/12/2019 304 405 € 92 dias Excluída 

1ª 
284 965€   

 3ª  
304 399€    

Excluída 
      

Excluída Excluída 
  

2ª 
300 950€   

Excluída 

-6% do PB   0% do PB           -1% do PB   

19K00021 
LOTE 3 

Conc. 
Púb. 19/12/2019 239 752 € 92 dias Excluída 

1ª 
224 258€ 

   3ª  
239 748€  

  
Excluída 

      
Excluída Excluída 

  2ª 
236 497€ 

  
Excluída 

-6% do PB   0% do PB           -1% do PB   
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19K00021 
LOTE 4 

Conc. 
Púb. 19/12/2019 317 622 € 92 dias Excluída 

1ª 
295 159€   

 3ª  
 317 622€    

Excluída 
      

Excluída Excluída 
  

2ª 
314 417€   

Excluída 

-7% do PB   0% do PB           -1% do PB   

19K00021 
LOTE 5 

Conc. 
Púb. 

19/12/2019 240 472 € 92 dias Excluída 

1ª 
225 219€   

 3ª  
240 466€    

Excluída 
      

Excluída Excluída 
  

2ª 
237 391€   

Excluída 

-6% do PB   0% do PB           -1% do PB   

19K00021 
LOTE 6 

Conc. 
Púb. 19/12/2019 206 305 € 92 dias Excluída 

1ª 
193 187€ 

   3ª  
206 301€  

  
Excluída 

      
Excluída Excluída 

  2ª 
203 541€ 

  
Excluída 

-6% do PB   0% do PB           -1% do PB   

21 LOTE 7 Conc. 
Púb. 

19/12/2019 261 428 € 92 dias Excluída 

1ª 
242 149€   

 3ª  
261 428€    

Excluída 
      

Excluída Excluída 
  

2ª 
260 220 €   

Excluída 

-7% do PB   0% do PB           0% do PB   
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565. No caso dos procedimentos lançados pela Câmara Municipal de Amadora (parágrafo 98 e 

fls. 3440 a 3441 e 3444 a 3445), a empresa adjudicatária dos concursos considerados na 

Tabela 5 infra, no período de 2010 a 2018, é igualmente a Prestibel, verificando-se 

exatamente os mesmos o comportamento denunciado e supra detalhado, que envolve o 

alegado pacto de não agressão. 

566. Da Tabela 5 resulta, deste modo, a seguinte factualidade: 

i. Nos procedimentos concursais lançados pela Câmara Municipal de Amadora, no 

período entre 2010 e 2018, a proposta apresentada pela Prestibel foi classificada, em 

todos os casos, em 1.º lugar, pelo que os procedimentos foram todos adjudicados a esta 

visada; 

ii. As propostas apresentadas pelas outras empresas visadas que participaram nos 

procedimentos em causa, foram todas excluídas ou apresentam um valor muito 

próximo do preço base, nomeadamente: 

• as propostas das Securitas foram excluídas em 2010 e 2018, apresentando nos 

restantes procedimentos um valor idêntico ao preço base;  

• as propostas da Grupo 8 foram excluídas em 2010 e 2014, apresentando valores 

entre 1% a 2% abaixo do preço base, em 2016 e 2018; 

• a proposta apresentada pela extinta Charon foi excluída em 2014, apresentando um 

valor idêntico ao preço base em 2016; 

• as propostas do Grupo 2045 foram excluídas em 2014 e 2016, apresentando nos 

restantes procedimentos valores entre 0% a 3% abaixo do preço base; 

• as propostas da Comansegur foram excluídas em 2010 e 2014; 

• a proposta da Prosegur foi excluída em 2014, não apresentando qualquer proposta 

nos restantes procedimentos. 

567. Tais factos encontram-se suportados nos elementos de prova constantes das fls. 3470 a 

3471.
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Tabela 5. Câmara Municipal de Amadora  
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DA/185/2010/43
439 

Conc. 
Púb. 

29/04/2011 4 291 500 € 1095 dias Excluída 

1ª  
3 833 621€ 

Excluída 

2ª  
4 175 812€   

Excluída 
        

Excluída 
      

Excluída 

-11% do PB -3% do PB                 

DA/020/2014/20
48 
(AQ_VS_2010_A
NCP) 

AQ 12/09/2014 2 443 839 € 730 dias 2ª  
2 425 501€ 

1ª  
2 413 753€ 

Excluída Excluída   Excluída Excluída Excluída Excluída             

DA/054/2016/61
42 
(AQ_VS_2014) 

AQ 14/09/2016 2 599 421 € 730 dias 

5ª  
 2 599 417€ 

1ª  
2 520 611€ 

3ª  
2 564 816€   

Excluída 
    

4ª  
2 590 287€       

Excluída 

2ª 
2 560 985€     

0% do PB -3% do PB -1% do PB       0% do PB       -1% do PB     

DA/045/2018/40
652 
(AQ_VS_2014) 

AQ 13/09/2018 2 356 413 € 731 dias Excluída 

1ª  
 2 086 342€ 

3ª  
2 315 000€ 

  

5ª  
2 355 550€ 

    
  

2ª 
2 193 179€ 

  
    4ª 

2 327 502€ 
    

-11% do PB -2% do PB 0% do PB     -7% do PB     -1% do PB     
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568. No que se refere aos procedimentos lançados pela Câmara Municipal de Lisboa (parágrafo 

99 e fls. 3625 a 3629) no ano de 2013 e constantes da Tabela 6 infra, verifica-se a 

participação das empresas visadas também de acordo com o comportamento denunciado 

que envolve o pacto de não agressão, sendo adjudicatária, em cada caso, a única empresa 

visada, parte no alegado pacto, que apresentou proposta válida. 

569. Da Tabela 6 resulta, deste modo, a seguinte factualidade: 

i. Nos lotes B, D, E e F do procedimento concursal lançado pela Câmara Municipal de 

Lisboa em 2013, a proposta apresentada pela Securitas foi classificada em 1.º lugar, 

pelo que os mesmos foram adjudicados a esta visada; 

ii. Nos lotes C e G do mesmo procedimento, a proposta apresentada pela Prestibel foi 

classificada em 1.º lugar, pelo que os lotes foram adjudicados a esta visada; 

iii. As propostas das outras empresas visadas que participaram nos referidos lotes do 

procedimento em causa, foram todas excluídas, nomeadamente, as apresentadas 

pela visada Comansegur e pela extinta Charon; 

iv. As restantes empresas visadas optaram por nem sequer apresentar proposta. 

570. Tais factos encontram-se suportados nos elementos de prova constantes das fls. 3625 a 

3629.
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Tabela 6. Câmara Municipal de Lisboa 
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34/CPI/CCM/DP/
2013 - LOTE B 

Conc. 
Púb. 20/01/2014 1 640 840 € 1095 dias 1 408 473 €         Excluída   Excluída 1 411 122 €       Excluída   Excluída 

34/CPI/CCM/DP/
2013 - LOTE C 

Conc. 
Púb. 

20/01/2014 1 723 933 € 1095 dias   1 482 582 €       Excluída   Excluída 1 482 582 €       
  

  Excluída 

34/CPI/CCM/DP/
2013 - LOTE D 

Conc. 
Púb. 20/01/2014 1 601 884 € 1095 dias 1 375 057 €         Excluída   Excluída               

34/CPI/CCM/DP/
2013 - LOTE E 

Conc. 
Púb. 

20/01/2014 1 656 338 € 1095 dias 1 422 209 € 
  

      Excluída   Excluída 1 424 451 €           Excluída 

34/CPI/CCM/DP/
2013 - LOTE F 

Conc. 
Púb. 20/01/2014 3 086 697 € 1095 dias 2 651 348 €         Excluída   Excluída 1 424 451 €           Excluída 

34/CPI/CCM/DP/
2013 - LOTE G 

Conc. 
Púb. 20/01/2014 346 444 € 1095 dias   297 942 €           Excluída 297 942 €           Excluída 
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571. Quanto aos procedimentos lançados pela Câmara Municipal da Maia (parágrafo 100) em 

2012 e 2017, constantes da Tabela 7 infra, e adjudicados à Charon, constata-se novamente 

o comportamento denunciado e supra detalhado, que envolve o alegado pacto de não 

agressão.  

572. Da Tabela 7 resulta, deste modo, a seguinte factualidade: 

i. No procedimento concursal lançado pela Câmara Municipal de Maia em 2012, a 

proposta apresentada pela extinta Charon foi classificada em 1.º lugar, pelo que o 

procedimento foi adjudicado a esta empresa;  

ii. As propostas das outras empresas visadas que participaram no procedimento 

identificado supra, foram todas excluídas, nomeadamente as apresentadas pela 

Securitas, pela Grupo 8, pela Prestibel, pela 2045, bem como pela Prosegur, sendo que, 

a visada Comansegur, optou por nem sequer apresentar proposta; 

iii. No procedimento concursal lançado pela Câmara Municipal de Maia em 2017, a 

proposta apresentada pela extinta Charon foi classificada em 1.º lugar, pelo que o 

procedimento foi adjudicado a esta visada; 

iv. As propostas das outras empresas visadas que participaram no procedimento 

identificado supra foram todas excluídas, nomeadamente a proposta apresentada pela 

Securitas, pela Prestibel, e pela Comansegur, sendo que, as visadas do Grupo 2045 e 

Prosegur, optaram por não apresentar proposta. 

573. Tais factos encontram-se suportados nos elementos de prova constantes das fls. 3470 a 

3471.  
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Tabela 7. Câmara Municipal da Maia 
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114/2012 AQ 
(art.º 259.º) AQ 30/03/2012 969 240 € 

730 dias 

(2 anos) 
Excluída Excluída Excluída Excluída     Excluída 1ª Excluída             

773/2017 (AQ - 
art.º 259.º) 

AQ 29/09/2017 1 176 804 € 
730 dias 

(2 anos) 
Excluída Excluída 

2ª 
5,847 

  Excluída Excluída   
1ª 

8,222 
        

3ª 
5,825 
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574. Relativamente aos procedimentos lançados pela Câmara Municipal de Matosinhos 

(parágrafo 101), a Prestibel foi adjudicatária de todos os concursos considerados, no 

período entre 2011 e 2018, verificando-se também, como consta da Tabela 8 infra, o 

comportamento denunciado e supra detalhado que envolve o pacto de não agressão. 

575. Da Tabela 8 resulta, deste modo, a seguinte factualidade: 

i. Nos procedimentos concursais lançados pela Câmara Municipal de Matosinhos em 

2011, 2013 e 2017, a proposta apresentada pela Prestibel foi classificada, em todos os 

casos, em 1.º lugar, pelo que os procedimentos foram todos adjudicados a esta visada; 

ii. As propostas apresentadas pelas outras empresas visadas que participaram no 

procedimento de 2011 apresentam um valor entre 4% a 9 % abaixo do preço base, 

sendo a visada Prosegur a única das visadas que não apresenta proposta; 

iii. As propostas apresentadas pelas outras empresas visadas que participaram no 

procedimento de 2013 apresentam um valor entre 1% a 13 % abaixo do preço base, 

sendo que a visada Securitas apresenta um valor idêntico à Prestibel. Neste 

procedimento, as visadas Comansegur e Prosegur optaram por não apresentar 

proposta; 

iv. As propostas apresentadas pelas outras empresas visadas que participaram no 

procedimento de 2017 apresentam um valor entre 0% a 7 % abaixo do preço base, 

sendo a visada Prosegur a única das visadas que não apresenta proposta. Por outro 

lado, a proposta apresentada pela Comansegur foi excluída. 

576. Tais factos encontram-se suportados nos elementos de prova constantes das fls. 3432 a 

3433 e 3647 a 3649. 
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Tabela 8. Câmara Municipal de Matosinhos 
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EDOC/2011/459
28 (AQ-13/2010) 

AQ 
31/01/2012 - 
Contrato n.º 

1/2012 
1 545 000 € 3 anos 

1 477 927 € 
1ª  

1 239 236€ 1 392 930 €   1 412 516 €   1 414 706 € 1 413 830 € 1 375 689 €             

-4% do PB -20% do PB -10% do PB   -9% do PB   -8% do PB -8% do PB -11% do PB             

EDOC/2013/900
9 (AQ-13/2010) 

AQ 26/07/2013 313 415 € 3 anos 
252 307 € 

1ª 
252 307€ 309 960 €   271 877 €       252 307 €       

 

    

-19% do PB -19% do PB -1% do PB   -13% do PB       -19% do PB             

EDOC 
2017/22812 
(AQ-2014) 

AQ 07/02/2018 1 896 811 € 730 dias 
1 896 810 € 

1ª  
1 679 593€ 1 854 599 €   1 853 449 € 

Excluída 
  1 759 744 € 

  
      1 861 760 €     

0% do PB -11% do PB -2% do PB   -2% do PB   -7% do PB         -2% do PB     
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577. No caso dos procedimentos lançados pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

(parágrafo 102 e fls. 3448 a 3449) e considerados na Tabela 9 infra, verifica-se que a visada 

Prosegur foi adjudicatária dos serviços até 2015, observando-se o comportamento 

denunciado e supra detalhado que envolve o pacto de não agressão. A partir dessa data, 

são vencedoras nos procedimentos propostas apresentadas por empresas alegadamente 

fora do pacto. 

578. Da Tabela 9 resulta, deste modo, a seguinte factualidade: 

i. Nos procedimentos concursais lançados pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

em 2011 e 2013, a proposta apresentada pela Prosegur foi classificada em 1.º lugar, pelo 

que os procedimentos foram todos adjudicados a esta visada; 

ii. As propostas apresentadas pelas outras empresas visadas que participaram no 

procedimento lançado em 2013, foram todas excluídas, nomeadamente a proposta 

apresentada pela Securitas, pela Prestibel, pela Grupo 8, bem como pela extinta Charon. 

A empresa visada Comansegur, assim como as visadas do Grupo 2045, optaram por 

nem sequer apresentar proposta. 

579. Tais factos encontram-se suportados nos elementos de prova constantes das fls. 3448 a 

3449.
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Tabela 9. Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

ID ou descrição 
Procedimento 

Tipo 

Data 
celebração 

do 
contrato 

Preço Base Prazo 
execução 
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Serviços de 
Vigilância e 
Segurança Humana 
AQ – 13 VS – Lote 1 

AQ 14/02/2011 1 772 000 € 730 dias 
4ª 

885 991 
€/ano 

3ª  
885 807 
€/ano 

2ª 
885 965 
€/ano 

      
1ª  

885 697 
€/ano 

6ª 
885 770 
€/ano 

5ª 
885 219 
€/ano 

        
7ª 

885 907 
€/ano 

  

Serviços de 
Segurança e 
vigilância Humana-
ANCP 
AQ – 599665 

AQ 21/03/2013 1 660 000 € 730 dias Excluída Excluída Excluída       
1ª 

757 301 
€/ano 

Excluída 
2ª 

739 509 
€/ano 

        Excluída   

Serviços de 
Vigilância e 
Segurança Humana  
AQ: 613183 – Lote 2 

AQ 21/04/2015 2 140 000 € 730 dias Excluída Excluída Excluída   Excluída 
5ª 

1 062 177 
€/ano 

3ª  
888 490 
€/ano 

2ª 
860 928 
€/ano 

1ª 
789 049 
€/ano 

  Excluída 
4ª 

1 043 376 
€/ano 

Excluída     
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580. No que se refere aos procedimentos lançados pela Câmara Municipal do Porto (parágrafo 

103 e fls. 3446 a 3447), entre os anos 2011 e 2017, a Securitas apresenta-se como empresa 

adjudicatária dos serviços, observando-se, de maneira manifesta, na Tabela 10 infra, o 

comportamento denunciado e supra detalhado que envolve o pacto de não agressão. 

581. Da Tabela 10 resulta, deste modo, a seguinte factualidade: 

i. Nos procedimentos concursais lançados pela Câmara Municipal do Porto em 2011, 

2014, 2015 e 2017, que constam da tabela proposta apresentada pela Securitas foi 

classificada, em todos os casos, em 1.º lugar, pelo que os procedimentos foram todos 

adjudicados a esta visada; 

ii. As propostas apresentadas pelas outras empresas visadas que participaram nos 

procedimentos de 2011, 2014 e 2015, foram todas excluídas, nomeadamente a 

proposta apresentada pela Prestibel, pela Grupo 8, pela extinta Charon, pela Prosegur, 

bem como pela 2045, sendo que, no procedimento concursal de 2015, a visada Prosegur 

optou por não participar, e a visada Comansegur apresenta proposta excluída. 

582. Tais factos encontram-se suportados nos elementos de prova constantes das fls. 3446 a 

3447. 
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Tabela 10. Câmara Municipal do Porto 

ID ou 
descrição 

Procedimento 
Tipo 

Data 
celebração 
do contrato 

Preço Base Prazo 
execução 
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CPAQ/5/11/D
MC AQ 01/02/2012 3 000 000 € 730 dias 1ª Excluída Excluída Excluída     Excluída Excluída Excluída             

CPAQ/1/2014/
DMC 

AQ 03/03/2014 2 895 000 € 730 dias 1ª Excluída Excluída Excluída     Excluída Excluída Excluída             

CPAQ/2/2015/
DMC AQ 23/02/2016 3 546 520 € 730 dias 1ª Excluída Excluída Excluída   Excluída   Excluída         2ª     

CPI/7/2017/D
MC 

Conc. 
Púb. 22/02/2018 6 274 592 € 1095 dias 

1ª  
58,273 Excluída 

4ª 
8,868 

6ª 
6,077     

5ª 
7,535   

2ª 
23,456       

3ª 
21,959     
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583. Nos procedimentos lançados pelo Centro Hospitalar de Coimbra (parágrafo 104 e fls. 3455 

a 3456), considerados na Tabela 11 infra, a Grupo 8 apresenta-se como adjudicatária dos 

serviços nos vários procedimentos, verificando-se igualmente o comportamento 

denunciado e supra detalhado que envolve o pacto de não agressão. 

584. Da Tabela 11 resulta, deste modo, a seguinte factualidade: 

i. Nos procedimentos concursais lançados pelo Centro Hospitalar de Coimbra em 2015, 

2018 e 2020, que constam da tabela proposta apresentada pela Grupo 8 foi classificada, 

em todos os casos, em 1.º lugar, pelo que os procedimentos foram todos adjudicados a 

esta visada; 

ii. As propostas apresentadas pelas outras empresas visadas que participaram no 

procedimento de 2015 apresentam um valor entre 4% e 8% abaixo do preço base, 

nomeadamente: 

a. A proposta da visada Securitas apresenta um valor 5% abaixo do preço base, 

b. A proposta da visada Prestibel, apresenta um valor 4% abaixo do preço base, 

c. A proposta da visada 2045, apresenta um valor de 5% abaixo do preço base, 

d. A proposta da visada Comansegur, apresenta um valor de 8% abaixo do preço 

base, 

e. A proposta da extinta Charon, apresenta um valor de 5% abaixo do preço base 

iii. No procedimento concursal de 2018, a proposta apresentada pela Securitas é excluída 

e as restantes empresas visadas não apresentam proposta; 

iv. No procedimento concursal de 2020, a proposta apresentada pela Comansegur é 

excluída e as restantes empresas visadas não apresentam proposta. 

585. Tais factos encontram-se suportados nos elementos de prova constantes das fls. 3455 a 

3456. 
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Tabela 11. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 

ID ou descrição 
Procedimento 

Tipo 

Data 
celebração 

do 
contrato 

Preço Base Prazo 
execução 
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060900052015 
AQ-VS, Lote 19 
(eSPap) 

AQ 01/04/2016 2 150 000 € 

275 dias 
Renovado 
por igual 

valor 

6ª  
2 049 185€ 

7ª  
2 053 662€ 

1ª  
1 966 567€   

4ª  
2 040 853€ 

2ª 
1 969 562€   

5ª  
2 041 612€           

3ª  
1 969 658€   

-5% do PB -4% do PB -9% do PB   -5% do PB -8% do PB   -5% do PB           -8% do PB   

010900032018 * 
Conc. 
Púb. 21/02/2018 2 050 000 € 

365 dias 
Renovado 
por igual 

valor 

Excluída   1ª                          

10900062020 Conc. 
Púb. 

18/06/2020 6 710 000 € 944 dias     1ª      Excluída     
  

Excluída         Excluída 
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586. No caso dos procedimentos lançados pela extinta Refer (atual Infraestruturas de Portugal) 

(parágrafo 106 e fls. 3434 a 3435, 3594 a 3595 e 3645 a 3646) e considerados na Tabela 12 

infra, verifica-se que, no período 2009 a 2015, a Grupo 8 apresenta sempre proposta 

vencedora, sendo adjudicatária em todos os casos, com a exceção do procedimento n.º 

5010009050 (2012-2015) que foi adjudicado à Ronsegur. Não obstante, a Grupo 8 

impugnou este concurso, ficando o mesmo sem efeito.  

587. Cumpre ainda referir que nos restantes procedimentos verifica-se igualmente o 

comportamento denunciado e supra detalhado que envolve o pacto de não agressão. 

588. Da Tabela 12 resulta, deste modo, a seguinte factualidade: 

i. Nos procedimentos lançados pela extinta Refer (atual Infraestruturas de Portugal) em 

2009, 2013, 2014 e 2015, considerados na Tabela 12 infra, a proposta apresentada pela 

Grupo 8 foi classificada, em todos os casos, em 1.º lugar, pelo que os procedimentos 

foram todos adjudicados a esta visada; 

ii. As propostas apresentadas pelas empresas outras visadas que participam nos referidos 

procedimentos foram excluídas ou apresentam um valor entre 0% e 1% abaixo do preço 

base; 

iii. No procedimento lançado em 2012, venceu a proposta apresentada por uma empresa 

não visada, com valor 15% abaixo do preço base. A visada Grupo 8 apresentou proposta 

2% abaixo do preço base e a extinta Charon apresentou proposta com um valor de 1% 

abaixo do preço base. As propostas apresentadas pelas restantes empresas visadas, 

designadamente a Securitas, a Prestibel, a 2045 e a Comansegur, foram todas excluídas. 

Este procedimento foi impugnado judicialmente, ficando sem efeito; 

589. Tais factos encontram-se suportados nos elementos de prova constantes das fls. 3434 a 

3435, 3594 a 3595 e 3645 a 3646. 
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Tabela 12. Infraestruturas de Portugal, SA - REFER - Rede Ferroviária Nacional, E.P. 

ID ou 
descrição 

Procedimento 
Tipo 

Data 
celebração 
do contrato 

Preço Base 
Prazo 
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5316 Conc. 
Púb. 

29/04/2009 13 050 000 € 1095 
dias 

13 028 915 €   
1ª  

12 400 439€         13 048 514 € 12 845 204 €       
Excluída 

  
Excluíd

a 

0% do PB   -5% do PB         0% do PB -2% do PB         

5010009
050 
2012-
2015 

Conc. 
Púb. 

Contrato 
sem efeito 

por 
impugnação 

judicial 

15 600 000 € 1095 
dias 

Excluída Excluída 

4ª  
15 288 807€ 

Excluída 
  

Excluída Excluída 

5ª  
15 500 246€ 

Excluída 
        

1ª  
13 290 206€ 2ª e 3ª 

-2% do PB   -1% do PB         -15% do PB   

5010012
667 AD 
AQ - VS - 
2010 da 
ESPAP - 
Lote 8 
(AD com 
consulta) 

Ajuste 
direto 

consult
a 

obrigat
ória 

02/05/2013 3 720 000 € 

274 
dias 

Abr a 
Dez 
2013 

Excluída Excluída 

1ª  
3 144 996€   

Excluída 

    
2ª 

3 708 003€               

-15% do PB       0% do PB               

5010014
716 'AQ - 
VS - 2010 
da ESPAP 
- Lote 8 
(AD com 
consulta) 

Ajuste 
direto 

consult
a 

obrigat
ória 

20/01/2014 4 940 000 € 
364 
dias 

5ª  
4 937 892€ 

3ª  
4 915 
111€ 

1ª  
4 615 723€ 

  

Excluída 

  4ª  
4 928 425€ 

6ª  

4 939 203€ 

2ª 
4 876 053€ 

            

0% do PB -1% do 
PB 

-7% do PB     0% do PB 0% do PB -1% do PB             
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ID ou 
descrição 

Procedimento 
Tipo 
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5010020
241 AQ - 
VS - 2014 
da ESPAP 
- Lote 25 

Conc. 
Púb. - 
Prévia 
qual. 

02-04-2015 1 757 127 € 

165 
dias 

Fev. a 
30 Jun. 
2015 

Excluída Excluída 

1ª  
1 743 913€ 

 Excluída     

2ª  
1 757 120€ 

       Excluída    

-1% do PB 
 

0% do PB 
  

5010021
720 AQ - 
VS - 2014 
da ESPAP 
- Lote 9 

Conc. 
Púb. - 
Prévia 
qual. 

10-08-2015 2 400 000 € 

183 
dias 

01/7 a 
18/12/
2015 

Excluída Excluída 

1ª  
2 271 690€   

Excluída Excluída Excluída 

3ª  
2 399 999€ 

2ª 
2 358 534€       

Excluída Excluída 
  

-5% do PB   0% do PB -2% do PB         
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590. No que se refere aos concursos lançados pelo IPST (parágrafo 109 e fls. 3450 a 3451), 

considerados para efeitos da Tabela 13 infra, a Prestibel resultou como entidade 

adjudicatária dos serviços, constatando-se a participação das empresas visadas de acordo 

com o comportamento denunciado e supra detalhado que envolve o alegado pacto de não 

agressão. 

591. Da Tabela 13 resulta, deste modo, a seguinte factualidade: 

i. Nos procedimentos lançados pela IPST em 2017 e 2018, considerados na Tabela 13 infra 

proposta apresentada pela Prestibel foi classificada, em todos os casos, em 1.º lugar, 

pelo que os procedimentos foram todos adjudicados a esta visada; 

ii. As propostas apresentadas pelas outras empresas visadas que participaram nos 

referidos procedimentos foram todas excluídas, nomeadamente a proposta 

apresentada pela Securitas, pela Grupo 8, pela 2045, pela Comansegur e pela extinta 

Charon. 

592. Tais factos encontram-se suportados nos elementos de prova constantes das fls. 3450 a 

3451. 
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Tabela 13. Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP 

ID ou 
descrição 

Procedimento 
Tipo 

Data 
celebração 
do contrato 

Preço 
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execução 
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9900615 
 - AQ 258 LOTE 
20 - LVT - 
Lisboa. 
15_UMC_VS_LO
TE20_LVT 

AQ    518 dias   1ª                           

9900217 
AQ:P259_ESPA
P/2017-16 
(SPMS) 

AQ 28/04/2017 319 702 € 245 dias Excluída 
1ª 

319 336€ Excluída   Excluída Excluída   Excluída               

9900318 
AQ: 
00011_2018 
(SPMS) 

AQ 30/03/2018 361 117 € 275 dias Excluída 
1ª 

343 347€ Excluída   Excluída Excluída   
2ª 

360 207 €       Excluída       

9900318 
RENOVAÇÃO 
AQ: 
00011_2018 
(SPMS) 

AQ 
RENOVAÇÃO 

2019 442 521 € 365 dias   1ª                           
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593. No que se refere aos procedimentos promovidos pelo IEFP (parágrafo 108 e fls. 3621 a 3624 

e 3630 e 3634), constantes da Tabela 14 infra, no período entre 2011 e 2019, é necessário 

salientar que os mesmos foram lançados para a prestação dos serviços em determinadas 

áreas geográficas do país, nomeadamente para a região Norte, a região Centro, em Lisboa, 

no Alentejo, no Algarve, bem como procedimentos que abrangem todo o território 

nacional. 

594. Da Tabela 14 resulta, deste modo, a seguinte factualidade: 

i. Nos procedimentos constantes da Tabela 14 infra relativos à região Norte e Centro de 

2011, 2013, 2014, 2015 e 2019: 

a.  A proposta apresentada pela visada 2045 foi classificada, em todos os casos, em 

1.º lugar, pelo que os procedimentos foram todos adjudicados a esta visada; 

b. As propostas apresentadas pelas empresas visadas Securitas, Grupo 8 e Prosegur, 

no procedimento de 2013, foram excluídas. A proposta apresentada pela visada 

Prestibel apresenta um valor 1% abaixo do preço base, e no caso da extinta 

Charon, 8% abaixo do preço base; 

c. As propostas apresentadas pelas empresas visadas que participaram nos 

procedimentos de 2014 e 2015 foram todas excluídas; 

d. O procedimento CP/04/2019/UMCMTSSS, foi adjudicado à Comansegur e as 

propostas apresentadas pelas restantes visadas que participaram nos mesmos, 

foram todas excluídas, nomeadamente a proposta apresentada pela Securitas, 

pela Prestibel e pela 2045; 

e. No procedimento 20132100419- Lote 3, a visada 2045 apresentou proposta de um 

valor 14% abaixo do preço base. As restantes empresas visadas que participaram 

neste procedimento foram todas excluídas. Contudo, a proposta apresentada por 

uma empresa não visada, como um valor 17% abaixo do preço base, é classificada 

em 1.º lugar, pelo que o procedimento foi adjudicado a esta empresa visada; 

ii. Nos procedimentos lançados para a região do Alentejo e a região do Algarve, 

constantes da Tabela 14 infra: 



 

135 

 

a.  A proposta apresentada pela visada Comansegur foi classificada, nos 

procedimentos lançados em 2012, 2014, 2015 e 2019, em 1.º lugar, pelo que tais 

procedimentos foram adjudicados a esta visada; 

b. em 2019, no procedimento que abrange a região de Alentejo, a Comansegur 

apresenta proposta com um valor de 14% abaixo do preço base. As propostas 

apresentadas pelas restantes empresas visadas que participaram neste 

procedimento, foram todas excluídas. Contudo, a proposta apresentada por uma 

empresa não visada, com valor 17% baixo do preço base é classificada em 1.º lugar, 

pelo que o procedimento é adjudicado a esta empresa. 

iii. Nos procedimentos lançados para a região do Lisboa, constantes da Tabela 14 infra, 

a proposta apresentada pela visada Charon foi classificada em 1.º lugar, pelo que tais 

procedimentos foram adjudicados a esta visada. As propostas apresentadas pelas 

restantes visadas que participaram nestes procedimentos foram excluídas ou 

apresentam um valor de 0,02% a 6% abaixo do preço base. 

iv. Nos procedimentos lançados para todo o território nacional considerados na Tabela 

14 infra, a proposta apresentada pela visada 2045 foi classificada em 1.º lugar, pelo 

que tais procedimentos foram todos adjudicados a esta visada. 

595. Tais factos encontram-se suportados nos elementos de prova constantes das fls. 3621 a 

3624 e 3630 a 3634. 



 

136 

 

Tabela 14. Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. 
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Norte 

20112100001 
(Norte de 
Portugal) 
Acordo Quadro 
nº 13 

AQ 14/11/2011 2 730 831 € 365 
dias 

3ª 
 2 113 784€  

7ª 
2 254 549€  

4ª 
 2 131 464€  

1ª 
 1 985 036€  

    5ª 
 2 139 458€  

2ª 
 2 010 449,5€  

6ª 
 2 193 735€  

            

-23% do PB -17% do PB -22% do PB -27% do PB     -22% do PB -26% do PB -20% do PB             

20122100170 
(Região Norte) 
Acordo Quadro 
nº 13 

AQ 01/02/2013 2 287 069 € 365 
dias 

Excluída 

4ª 
 2 262 670€  Excluída 

1ª 
 2 077 129€      

Excluída 

2ª 
 2 102 063€  

3ª 
 2 140 249,9€              

-1% do PB -9% do PB     -8% do PB -6% do PB             

20132100419 - 
Lote 2 (Norte) 
Acordo Quadro 
nº 13 

AQ 11/06/2014 1 421 771 € 270 
dias 

Excluída Excluída Excluída 
1ª 

 1 380 770€      
Excluída Excluída 

2ª 
 1 430 788€              

-3% do PB     1% do PB             

20142100531 - 
Lote 2 (Região 
Norte) 

Conc. 
Púb. 

25/02/2015 414 231 € 90 dias Excluída   Excluída 

1ª 
 405 002€    Excluída 

    
Excluída 

      2ª 
 412 980€  

    

-2% do PB           -0,3% do PB     

CP/04/2019/UM
CMTSSS - Lote 1 
(Região Norte) 

Conc. 
Púb. 30/11/2019 5 807 999 € 

731 
dias (2 
anos) 

Excluída Excluída 
  

Excluída 
  1ª 

 5 079 656€  
            3º 

 5 701 318€  
Excluída 

2ª - PSG  
 5 354 859€  

    -13% do PB             -2% do PB -8% do PB 
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Centro  
20112100002 
(Centro de 
Portugal) 
Acordo Quadro 
nº 13 

 AQ 14/11/2011 1 129 287 € 
365 
dias 5ª 8ª 7ª 

1ª 
 963 836€    

3ª 6ª 2ª 4ª 
            

-15% do PB               

20122100173 
(Região Centro) 
Acordo Quadro 
nº 13 

AQ 03/01/2013 1 308 939 € 365 
dias 

7ª 
 1 152 370€  

5ª 
 1 065 293€  

6ª 
 1 106 877€  

1ª 
 980 444€      

Excluída 
3ª/4ª 

2ª 
 995 786€              

-12% do PB -19% do PB -15% do PB -25% do PB       -24% do PB             

20132100419 - 
Lote 3 (Centro) 
Acordo Quadro 
nº 13 

AQ 03/06/2014 661 279 € 270 
dias 

Excluída Excluída Excluída 

2ª 
 568 802€    

Excluída Excluída Excluída 

1ª 
 552 152€              

-14% do PB   -17% do PB             

Lisboa  

20122100176 
(Lisboa e Vale 
do Tejo) 
Acordo Quadro 
nº 13 

AQ 11/02/2013 2 300 000 € 365 
dias 

Excluída 

6ª 
 2 299 509€  

5ª 
 2 299 447€  

2ª 
 2 170 216€    

4ª 
 2 297 543€  

Excluída 

1ª 
 2 094 892€  

3ª 
 2 213 743€              

-0,02% do 
PB 

-0,02% do 
PB -6% do PB   -0,1% do PB -9% do PB -4% do PB             

20132100419 - 
Lote 4 (Lisboa e 
Vale do Tejo) 
Acordo Quadro 
nº 13 
  

AQ 04/06/2014 1 439 548 € 270 
dias 

Excluída Excluída Excluída Excluída 
  

Excluída Excluída 

1ª 
 1 292 682€  

2ª 
 1 299 602€              

  -10% do PB -10% do PB             
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Alentejo 

20122100179 
(Alentejo) 
Acordo Quadro 
nº 13 

AQ 16/10/2012 990 000 € 365 
dias 

Excluída 

5ª 
 989 843€  

Excluída 

4ª 
 916 177€  

  1ª 
 860 357€  

Excluída 

2ª 
 864 972€  

3ª 
 885 775€  

            

-0,02% do 
PB 

-0,02% do 
PB 

  
-13,1% do 

PB 
-12,6% do PB -10,5% do PB             

20132100696 - 
Lote 2 
(Alentejo) 
Acordo Quadro 
nº 13 

AQ 15/01/2014 171 238 € 90 dias Excluída Excluída Excluída Excluída 
  

1ª 
 170 221€  Excluída Excluída 

2ª 
 171 186€              

  -0,6% do PB 0,0% do PB             

20132100419 - 
Lote 5 (Alentejo) 
Acordo Quadro 
nº 13 

AQ 02/06/2014 513 864 € 270 
dias 

Excluída Excluída Excluída Excluída 
  

1ª 
 385 017€  Excluída Excluída 

2ª 
 427 622€              

  -25% do PB -17% do PB             

20142100531 - 
Lote 5 (Região 
Alentejo) 

Conc. 
Púb. 

05/02/2015 115 505 € 90 dias Excluída 
  

Excluída Excluída 
  

1ª 
 110 319€      

Excluída 
      

Excluída 
    

    -4,5% do PB               

CP/04/2019/UM
CMTSSS - Lote 4 
(Região 
Alentejo) 

Conc. 
Púb. 

30/11/2019 1 447 889 € 

731 
dias (2 
anos) 

Excluída Excluída   Excluída   3ª 
 1 447 889€  

            1ª 
 1 355 692€  

Excluída 2ª - PSG  
 1 435 824€  

        0,0% do PB             -6,4% do PB  -0,8% do PB 
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Algarve  

20132100419 - 
Lote 6 (Algarve) 
Acordo Quadro 
nº 13 

AQ 02/06/2014 309 865 € 
270 
dias Excluída Excluída Excluída Excluída 

  1ª 
 279 858€ Excluída Excluída 

2ª 
 283 977€  

            

  -10% do PB -8% do PB             

20142100531 - 
Lote 6 (Região 
Algarve) 

Conc. 
Púb. 05/02/2015 83 957 € 90 dias Excluída   Excluída Excluída   

1ª 
 76 299€      Excluída       Excluída     

CP/04/2019/UM
CMTSSS - Lote 5 
(Região Algarve) 

Conc. 
Púb. 

30/11/2019 1 450 111 € 
731 

dias (2 
anos) Excluída Excluída 

  
Excluída 

  1ª 
 1 304 494€  

        
Excluída 

  3ª 
 1 411 599,6€  Excluída 

2ª - PSG  
 1 351 774€  

              -10% do PB           -3% do PB -7% do PB 
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Território Nacional  
PAQ/06/2015/U
MC/MSESS 
(território 
nacional) 
AQ-VS / 2014 - 
Lote 9 

AQ 02/09/2015 
não 

disponível 

730 
dias (2 
anos) 

6ª 
 3 329 270 

€/ano  

2ª 
 2 526 750 

€/ano  
Excluída   

1ª 
 2 513 063 

€/ano  
Excluída 

5ª 
 2 663 578 

€/ano  

3ª 
 2 529 806 

€/ano  
Excluída     

4ª 
 2 563 563 

€/ano  
Excluída     

PAQ/06/2015/U
MC/MSESS 
(território 
nacional) 
AQ-VS / 2014 - 
Lote 17 

AQ 06/07/2015 
não 

disponível 

730 
dias (2 
anos) 

    
2ª 

 48 000 
€/ano  

  
1ª 

 36 000 €/ano                      

PAQ/06/2015/U
MC/MSESS 
(território 
nacional) 
AQ-VS / 2014 - 
Lote 25 

AQ 06/07/2015 
não 

disponível 

730 
dias (2 
anos) 

7ª 
 11 968 937 

€/ano  

3ª 
 8 088 562 

€/ano  

6ª 
 8 814 970 

€/ano  
  

1ª 
 7 997 062 

€/ano  

3ª 
 8 101 371 

€/ano  
  

4ª 
 8 127 249 

€/ano  
      

5ª 
 8 252 863 

€/ano  
      

PAQ/06/2017/U
MCMTSSS 
(território 
nacional) 
AQ-VS / 2014 - 
Lote 17 

AQ 13/12/2017 113 280 € 
730 

dias (2 
anos) 

    Excluída   1ª 
56 705 €/ ano  

  Excluída                 
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596. No que se refere aos procedimentos lançados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

(parágrafo 111 e fls. 3392 a 3397), constantes da Tabela 15 infra, entre os anos de 2012 e 

2018, a Charon resulta adjudicatária dos serviços, sendo, em regra, a única empresa que se 

apresenta aos procedimentos com proposta válida e competitiva, para além da Strong, 

alegadamente fora do pacto. 

597. No procedimento referente ao ano de 2019, observa-se uma alteração no comportamento 

das empresas visadas, apresentando a Securitas e a Prestibel, desta vez, propostas válidas. 

Recorde-se que, em 2018, a empresa Charon foi objeto de fusão por incorporação na 

empresa Strong, alegadamente fora do pacto de não agressão, cessando, assim, a partir 

desse momento, a proteção concedida aos seus clientes por parte das restantes empresas 

participantes no acordo. 

598. Em suma, nos procedimentos lançados por esta entidade e considerados na Tabela 15 

infra, verifica-se o comportamento denunciado e supra detalhado, que envolve o pacto de 

não agressão. 

599. Da Tabela 15 resulta, deste modo, a seguinte factualidade: 

i. No procedimento concursal lançado pela Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa em 2012que constam da tabela, a proposta apresentada pela extinta 

Charon foi classificada em 1.º lugar, pelo que o procedimento foi adjudicado 

a esta visada; 

ii. As propostas das outras empresas visadas que participaram neste 

procedimento foram todas excluídas, nomeadamente a proposta 

apresentada pela Securitas, pela Grupo 8, bem como pela 2045. As empresas 

visadas Prestibel, Comansegur e Prosegur optaram por nem sequer 

apresentar proposta. 

iii. No procedimento concursal lançado por esta entidade em 2013, a extinta 

Charon apresenta proposta válida. As propostas das outras empresas 

visadas que participaram neste procedimento foram todas excluídas, 

nomeadamente a proposta apresentada pela Securitas, pela Grupo 8, pela 

2045, pela Comansegur, bem como pela Prestibel. Este concurso foi 

adjudicado a uma empresa não visada. 
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iv. No procedimento concursal 15CC03CLPQ001, a proposta apresentada pela 

Charon foi classificada em 1.º lugar, pelo que o procedimento foi adjudicado 

a esta visada. As propostas apresentadas pelas visadas Securitas, Prestibel e 

Grupo 8, foram excluídas. 

600. Tais factos encontram-se suportados nos elementos de prova constantes das fls. 3392 a 

3397.  
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Tabela 15. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
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12/CP12003 
Conc. 
Púb. 28/01/2013 4 000 000 € 365 dias Excluída   Excluída Excluída       1ª 2ª       Excluída   

Excluíd
a 

13/CLPQ26001 

Conc. 
Púb. - 
Prévia 
qual. 

09/01/2014 12 645 000 € 

365 dias, 
renovável até 

máximo de 
1095 dias (3 

anos) 

Excluída   Excluída Excluída   Excluída Excluída 2ª 1ª     Excluída       

15CC03CLPQ001 

Conc. 
Púb. - 
Prévia 
qual. 

12/04/2017 11 280 000 € 

365 dias, 
renovável até 

máximo de 
1095 dias (3 

anos) 

Excluída Excluída Excluída 2ª  
11 055 535€ 

      1ª  
10 645 173€ 

3ª   Excluída         

18CC05CLPQ001 

Conc. 
Púb. - 
Prévia 
qual. 

07/06/2019 19 200 000 € 

365 dias, 
renovável até 

máximo de 
1095 dias (3 

anos) 

3ª 2ª Excluída Excluída           1ª           
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601. Relativamente aos procedimentos lançados pela Universidade do Porto (parágrafo 115 e 

fls. 3458 a 3460), cumpre salientar que resulta da Tabela 16 infra que a Prestibel é a única 

prestadora dos serviços em causa, verificando-se, em todos os procedimentos 

considerados durante o período 2015 a 2019, o comportamento denunciado e supra 

detalhado que envolve o pacto de não agressão. 

602. Da Tabela 16 resulta, deste modo, a seguinte factualidade: 

i. Nos procedimentos concursais lançados pela Universidade do Porto em 

2015, 2017 e 2019, que constam da tabela, a proposta apresentada pela 

Prestibel foi classificada em 1.º lugar, pelo que os procedimentos foram 

adjudicados a esta visada; 

ii. As propostas apresentadas pelas outras empresas visadas que participaram 

nestes procedimentos, foram todas excluídas, nomeadamente: 

• No procedimento lançado em 2015, foram excluídas as propostas apresentada pelas 

Grupo 8, pela 2045, pela Comansegur e pela extinta Charon. As empresas visadas 

Securitas e Prosegur optaram por nem sequer apresentar proposta. 

• No procedimento lançado em 2017, as propostas apresentadas pela Securitas, pela 

Grupo 8, pela 2045 e pela extinta Charon foram excluídas. As empresas visadas 

Comansegur e Prosegur optaram por nem sequer apresentar proposta. 

• No procedimento lançado em 2019, a proposta apresentada pela Securitas foi 

excluída. As restantes empresas visadas optaram por nem sequer apresentar 

proposta. 

603. Tais factos encontram-se suportados nos elementos de prova constantes das fls. 3392 a 

3397.  
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Tabela 16. Universidade do Porto 
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SPUP_AQ/15A
003 (AQ 
ESPAP- Lote 
18) 

AQ 

29/12/2015 
[execução: 

01/01/2016 a 
31/12/2017] 

1 973 001 € 
730 dias (2 

anos) 

  1ª  
1 915 710€ Excluída 

  
Excluída Excluída 

  
Excluída 

      
Excluída 

2ª 
1 950 215€ 

  
Excluída 

  -2,9% do PB           -1% do PB   

SPUP_AQ/17A
002 (AQ 
ESPAP- Lote 
18) 

AQ 
12/01/2018 

[01/01/2018 a 
31/12/2019] 

3 312 965 € 730 dias (2 
anos) 

Excluída 1ª  Excluída 
 

Excluída 
    

Excluída 
        

Excluída 
    

                  

CPN19A008  Conc. 
Púb. 18/12/2019 93 783 € 120 dias Excluída 1ª  

              
Excluída 

    
Excluída 

  
Excluída 
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604. Da informação remetida pela SGMAI (parágrafo 112 e fls. 3546 a 3547), de acordo com os 

procedimentos constantes da Tabela 17 infra, a Prestibel foi adjudicatária de todos os 

serviços incluídos no concurso lançado em 2012, 08 UMC-MAI 2012 LOTE A, que abrangia 

as instalações de ANCP, ANSR, IGAI e SEF, atendendo a que foi a única empresa que 

apresentou proposta válida neste procedimento. As restantes 6 propostas foram todas 

excluídas.  

605. Como se observa na Tabela 17 infra, em 2014 (10 UMC-MAI/2014), foram lançados 

procedimentos específicos para cada uma das instalações das entidades (ANCP, SSPSP, 

ANSR, IGAI e SEF). Neste sentido, note-se que os 4 concursos foram adjudicados à 

Comansegur. Também o procedimento posterior 65/DSUMC-2015-Lote A foi adjudicado à 

Comansegur. Contudo, de acordo com a informação constante dos autos, os serviços 

correspondentes às instalações do SEF e ANSR foram subcontratados por aquela empresa 

à Prestibel, prestadora anterior destes serviços (fls.1067, 1056 e documentos Prestibel-

0025 e Prestibel-0719). 

606. Posteriormente, e em todos os restantes procedimentos 65/DSUMC-2015 constantes da 

Tabela 17, a Prestibel retomou a prestação dos serviços, sendo de novo a adjudicatária dos 

procedimentos.  

607. Cumpre referir que, nos procedimentos lançados por esta entidade e considerados para 

efeitos desta análise, entre o ano de 2012 e 2018, verifica-se o comportamento denunciado 

e supra detalhado que envolve o pacto de não agressão. 

608. Da tabela 17 resulta, deste modo, a seguinte factualidade: 

i. No procedimento 08 UMC-MAI / 2012 - LOTE A (ANPC, DGAI, DGIE, IGAI, SEF) /AQ-VS-

2010, a proposta apresentada pela Prestibel foi classificada em 1.º lugar, pelo que o 

mesmo foi adjudicado a esta visada. As propostas apresentadas pelas outras empresas 

visadas que participaram no referido procedimento, foram todas excluídas, 

nomeadamente, a proposta da visada Securitas, Grupo 8, 2045, Prosegur e extinta 

Charon. A visada Comansegur optou por nem sequer apresentar proposta. 

ii. Nos procedimentos 10 UMC-MAI / 2014- Lote 1 (ANPC), 10 UMC-MAI / 2014- Lote 2 (IGAI), 

10 UMC-MAI / 2014 - Lote 3- Sublote 3A (ANSR), 10 UMC-MAI / 2014- Lote 3- Sublote 3B 

(SEF), 10 UMC-MAI / 2014- SSPSP Lote 4 (SSPSP), 65/DSUMC-2015-Lote A- Sublote A1 
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(ANPC), A2 (ANSR), A3(IGAI) e A4 (SEF), constantes da Tabela 17, a proposta apresentada 

pela Comansegur foi classificada em 1.º lugar, pelo que os mesmos foram adjudicados a 

esta visada. As propostas apresentadas pelas outras empresas visadas que participaram 

no referido procedimento, foram excluídas ou apresentam um valor entre 0% e 11% 

abaixo do preço base. A visada Prosegur optou por nem sequer apresentar proposta 

nestes procedimentos, com exceção do procedimento 65/DSUMC-2015-Lote A- Sublote 

A1 (ANPC), A2 (ANSR), A3(IGAI) e A4 (SEF), no qual apresentou proposta com valor 0,02% 

abaixo do preço base. 

iii. Nos procedimentos 65/DSUMC-2015-Lote C (SEF), AQ-VS-2014, 166-DSUMC – 2017- Lote 

C (SEF) AQ-VS-2014, 1-DSUMC-2018- Lote A - Sublote A2-- ANSR,1- DSUMC-2018- Lote A- 

Sublote A4- SEF, 1- DSUMC-2018- Lote C—SEF, 61-DSUMC-2018 - Lote A - Sublote A4 – 

SEF, 61-DSUMC-2018 - Lote C - SEF, constantes da Tabela 17, a proposta apresentada 

pela Prestibel foi classificada em 1.º lugar, pelo que os mesmos foram adjudicados a esta 

visada. As propostas apresentadas pelas outras empresas visadas que participaram no 

referido procedimento, foram excluídas ou apresentam um valor entre 0% e 11% abaixo 

do preço base. A visada Prosegur optou por nem sequer apresentar proposta nestes 

procedimentos, 

609. Tais factos encontram-se suportados nos elementos de prova constantes das fls. 3546 a 

3547. 
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Tabela 17. Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna 
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08 UMC-MAI / 
2012 - LOTE A  
(ANPC, DGAI, 
DGIE, IGAI, SEF)  
AQ-VS-2010 

AQ 12/11/2012 1 157 687 € 365 dias Excluída 1ª 
1 110309 € 

Excluída   Excluída   Excluída Excluída Excluída             

10 UMC-MAI / 
2014- Lote 1 
(ANPC) 

Conc. 
Púb. 

27/02/2015 97 140 € 300 dias 
97 107 € 86 328 € 

Excluída Excluída 
  

1ª 
73 061 € 

  
Excluída 

81 382 €       
Excluída 

  
Excluída 

0% do PB -11% do PB   -25% do PB   -16% do PB         

10 UMC-MAI / 
2014- Lote 2 
(IGAI) 

Conc. 
Púb. 

12/02/2015 26 848 € 300 dias 
26 846 € 23 883 € 

Excluída Excluída 
  1ª 

19 635€ 
  

Excluída 
23 669 €       

Excluída 
  

Excluída 

0% do PB -11% do PB   -27% do PB   -12% do PB         

10 UMC-MAI / 
2014 - Lote 3- 
Sublote 3A 
(ANSR) 

Conc. 
Púb. 

01/03/2015 94 660 € 300 dias 
94 644 € 84 100 € 

Excluída Excluída 
  1ª 

70 524€ 
  

Excluída 
82 509 €       

Excluída 
  

Excluída 

0% do PB -11% do PB   -25% do PB   -13% do PB         

10 UMC-MAI / 
2014- Lote 3- 
Sublote 3B 
(SEF) 

Conc. 
Púb. 

n/a 1 238 095 € 300 dias 
1 084 183 € 1 084 183 € 

Excluída Excluída 
  906 880 €   

Excluída 
906 880 €       

Excluída 
  

Excluída 

-12% do PB -12% do PB   -27% do PB   -27% do PB         

10 UMC-MAI / 
2014- SSPSP 
Lote 4 (SSPSP) 

Conc. 
Púb. 

11/02/2015 142 408 € 300 dias 
127 788 € 139 140 € 

Excluída Excluída 
  104 275 €   

Excluída 
125 647 €       

Excluída 
  

Excluída 

-10% do PB -2% do PB   -27% do PB   -12% do PB         
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ID ou 
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65/DSUMC-
2015-Lote A- 
Sublote A1 
(ANPC), A2 
(ANSR), A3(IGAI) 
e A4 (SEF) 
AQ-VS-2014 

AQ 

31/12/2015 
para A1 a A3 
e 05/01/2016 

para A4 

1 014 178 € 730 dias 

1 006 527 € 1 002 737 € 1 014 139 €   1 007 049 € 1ª 
761 512€ 

1 014 016 € 1 010 882 € 808 196 €     1 010 567 € 1 008 439 €   

Excluída 

-1% do PB -1% do PB -0,004% do 
PB 

  -1% do PB -25% do PB -0,02% do 
PB 

-0,3% do PB -20% do PB     -0,4% do PB -1% do PB   

65/DSUMC-
2015-Lote C 
(SEF) 
AQ-VS-2014 

AQ 05/01/2016 2 043 088 € 730 dias 
2 031 032 € 1ª 

2 012 587€ 
2 042 544 €   2 037 383 € 

Excluída 
  2 029 740 €       2 033 173 €       

-1% do PB -1% do PB 0% do PB   -0,3% do PB   -1% do PB       -0,5% do PB       

166-DSUMC – 
2017- Lote C 
(SEF) AQ-VS-
2014 

AQ 09/01/2018 221 372 € 60 dias Excluída 
1ª 

183 894€ Excluída   Excluída Excluída   199 843 €       Excluída       

1- DSUMC-
2018- Lote A - 
Sublote A2-- 
ANSR- AQ-VS-
2014 

AQ 20/03/2018 54 459 € 180 dias Excluída 

1ª 
45 122€ 51 944 €   50 851 € 54 459 €   48 582 € 48 721 €     

Excluída Excluída 
    

-17% do PB -5% do PB   -7% do PB 0% do PB   -11% do PB -11% do PB         

 
1- DSUMC-
2018- Lote A- 
Sublote A4- 
SEF- AQ-VS-
2014 

AQ 23/03/2018 151 810 € 180 dias Excluída 

1ª 
124 705€ 

143 488 €   143 389 € 151 809 €   140 634 € 135 837 €     
Excluída Excluída 

    

-18% do PB  -5% do PB   -6% do PB -0,001% do 
PB 

  -7% do PB -11% do PB         
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1- DSUMC-
2018- Lote C-- 
SEF 
AQ-VS-2014 

AQ 28/03/2018 665 348 € 180 dias Excluída 547 853 € 638 511 €   Excluída Excluída   599 604 € 

  

    Excluída Excluída     

61-DSUMC-
2018 - Lote A - 
Sublote A4 - 
SEF 
AQ-VS-2014 

AQ 18/09/2018 100 430 € 120 dias Excluída 
86 574 € 99 829 €   99 333 € 98 225 €       92 414 €   

Excluída Excluída 
    

-14% do PB -1% do PB   -1% do PB -2% do PB       -8% do 
PB 

      

61-DSUMC-
2018 - Lote C - 
SEF 
AQ-VS-2014 

AQ 24/09/2018 456 432 € 120 dias Excluída 
396 291 € 

Excluída 
  452 049 € 456 416 €       

427 198 
€   

Excluída 
  Excluída 

    

-13% do PB   -1% do PB 0% do PB       
-6% do 

PB       
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610. De acordo com a informação remetida pela SGMJ (parágrafo 113 e fls. 3583 a 3586, 3638 a 

3641,3644 e 3655 a 3663), existem inúmeros procedimentos lançados no período 2012 a 

2018, nos quais se verifica o comportamento denunciado, tal como se observa da Tabela 

18 infra.  

611. Da Tabela 18 resulta, deste modo, a seguinte factualidade: 

i. Nos lotes do procedimento sob referência PAQ/05/2014/UCMJ, a proposta apresentada 

pela visada Comansegur foi classificada em 1.º lugar, pelo que os procedimentos foram 

adjudicados a esta visada, com exceção do lote 3 que envolve a prestação de serviços na 

Madeira, que foi adjudicado à Securitas. Em todos os lotes que envolvem a área 

geográfica da Madeira, a proposta apresentada pela Securitas foi classificada em 1.º 

lugar, pelo que os referidos lotes foram adjudicados a essa visada. As propostas 

apresentadas pelas restantes empresas visadas que participam nos procedimentos 

foram excluídas ou apresentam um valor entre 1,86% e 7,54% abaixo do preço base. 

ii. No caso dos lotes do procedimento constantes da tabela sob referência 

PAQ/06/2014/UCMJ, a proposta apresentada pela visada do Grupo 2045 foi classificada 

em 1.º lugar, pelo que os procedimentos foram adjudicados a esta visada. As propostas 

apresentadas pelas outras empresas visadas que participam nestes procedimentos 

foram excluídas ou apresentam um valor entre 0% e 8,57% abaixo do preço base.  

iii. Nos procedimentos/lotes constantes das tabelas sob referência PAQ/03/2016/UCMJ e 

PAQ/12/2016/UCMJ, a proposta apresentada pela visada do Securitas foi classificada em 

1.º lugar, pelo que os procedimentos foram adjudicados a esta visada. As propostas 

apresentadas pelas empresas visadas que participam nestes procedimentos foram 

excluídas ou apresentam um valor entre 0% e 9,37% abaixo do preço base. 

iv. Nos lotes do procedimento sob referência PAQ/10/2016/UCMJ constantes da Tabela 18, 

a proposta apresentada pela visada Comansegur foi classificada em 1.º lugar, pelo que 

os procedimentos foram adjudicados a esta visada. As propostas apresentadas pelas 

outras empresas visadas que participam nestes procedimentos foram excluídas ou 

apresentam um valor entre 0% e 16,74% abaixo do preço base. 

v. Nos lotes 3, 4, 5 e 7 do procedimento sob referência PAQ/04/2016/UCMJ, a proposta 

apresentada pela visada Securitas para esses lotes foi classificada em 1.º lugar, pelo que 
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os procedimentos foram adjudicados a esta visada. As propostas apresentadas pelas 

outras empresas visadas que participam nestes procedimentos foram excluídas ou 

apresentam um valor entre 0,0% e 4% abaixo do preço base. 

vi. No lote 1 do procedimento sob referência PAQ/04/2016/UCMJ, a proposta apresentada 

pela visada do Grupo 2045 foi classificada em 1.º lugar, pelo que o procedimento foi 

adjudicado a esta visada. As propostas apresentadas pelas outras empresas visadas que 

participam neste procedimento foram excluídas ou apresentam um valor. 

vii. No lote 2 do procedimento sob referência PAQ/04/2016/UCMJ, a proposta apresentada 

pela visada Comansegur foi classificada em 1.º lugar, pelo que o procedimento foi 

adjudicado a esta visada. As propostas apresentadas pelas outras empresas visadas que 

participam neste procedimento foram excluídas ou apresentam um valor entre 0,0% e 

3% abaixo do preço base. 

viii. No lote 8 do procedimento sob referência PAQ/04/2016/UCMJ, a proposta apresentada 

pela extinta Charon foi classificada em 1.º lugar, pelo que o procedimento foi adjudicado 

a esta visada. As propostas apresentadas pelas empresas visadas que participam neste 

procedimento foram todas excluídas.  

ix. No lote 9 do procedimento sob referência PAQ/04/2016/UCMJ, a proposta apresentada 

pela extinta Charon foi a única valida. As propostas apresentadas pelas outras empresas 

visadas que participam neste procedimento foram todas excluídas. Este procedimento 

foi adjudicado a uma empresa não visada. 

x. Nos lotes do procedimento constantes da tabela sob referência PAQ/15/2018/UCMJ, a 

proposta apresentada pela visada Comansegur foi classificada em 1.º lugar, pelo que os 

procedimentos foram todos adjudicados a esta visada. As propostas apresentadas pelas 

outras empresas visadas que participam neste procedimento foram todas excluídas, 

nomeadamente as propostas apresentadas pela Securitas, pela Prestibel, pela Grupo 8, 

pela visada do Grupo 2045 e pela Prosegur, sendo que esta última visada não participa 

no lote 5. A extinta Charon optou por nem sequer apresentar proposta. 

612. Tais factos encontram-se suportados nos elementos de prova constantes das fls. 3583 a 

3586, 3638 a 3641,3644 e 3655 a 3663. 
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Tabela 18. Secretária-geral do Ministério da Justiça 
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1200334- 
PAQ/05/2014/UC
MJ(VSH)-DGAJ 
(Lote 2) Centro 

AQ 01/07/2014 631 188,48€ 730 

 2ª 
584 310€  

 4ª  
619 469€  

 4ª 
619 469€    

Excluída 

 3ª  
596 867€  

Excluída 
    1ª 

573 427€ 
Excluída 

        

 -7,43% do 
PB 

 -1,86% do 
PB  -1,86% do PB    -5,44% do PB      -9,15% do 

PB         

1200334- 
PAQ/05/2014/UC
MJ(VSH)-DGAJ 
(Lote 3) Lisboa 

AQ   1 446 618,03€ 730 

 3ª 
1.337.568€  

 4ª 
1.413.657€  

 4ª 
1.413.657€    

Excluída 

 2ª  
1.301.961€  

Excluída 
    

1ª 
1.301.437€ 

Excluída 
        

 -7,54% do 
PB 

 -2,28% do 
PB 

 -2,28% do PB    -10,00% do 
PB 

     -10,04% do 
PB 

        

1200334- 
PAQ/05/2014/UC
MJ(VSH)-DGAJ 
(Lote 3) Madeira 

AQ   95 844,15€ 730 
1ª 

76 619€           Excluída       Excluída         
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1200335- 
PAQ/06/2014/UC
MJ(VSH)-TRE (Lote 
4) Alentejo 

AQ 01/08/2014  142.444,20€  730 Excluída  4ª 
142.444,20€  

 4ª 
142.444,20€    1ª 

123.736,71€ 
 2ª 

130.273,86€  Excluída      3ª 
142.093,32€  Excluída         

1200335- 
PAQ/06/2014/UC
MJ(VSH)-DGRSP, 
INMLCF (Lote 1)-
Norte 

AQ 

01/08/2014
_INMLCF 

01/01/2015
_DGRSP 

472 870,00 € 

INM
LCF-
730 
DGR
SP-
548 

Excluída 
      1ª  

410.678€ 

 2ª  
422.151€ 

Excluída 
      

Excluída 
        

       -13,15% do 
PB 

 -10,73% do 
PB               

1200335- 
PAQ/06/2014/UC
MJ(VSH)-DGRSP, 
INMLCF (Lote 2)-
Centro 

AQ 

01/08/2014
_INMLCF 

01/01/2015
_DGRSP 

676 381,20 € 

INM
LCF-
730 
DGR
SP-
548 

Excluída 
 4ª 676.381€   4ª 676.381€    1ª  

587.501€ 
 2ª 618.420€  

Excluída 
     3ª 674.709€  

Excluída 
        

 -0,00% do 
PB 

 -0,00% do PB    -13,14% do 
PB 

 -8,57% do PB      -0,25% do 
PB 

        

1200335- 
PAQ/06/2014/UC
MJ(VSH+SLC)-IRN, 
INMLCF, INPI, CEJ, 
STJ, CSM (Lote 6) 
LVT 

AQ 01/08/2014  926 922,20 €  730 Excluída 
 3ª 

928.322,20€  
 5ª 

996.382,20€    
1ª 

810.945,71€ 
 2ª 

891.505,65€  Excluída     
 4ª 

932.635,58€  Excluída         
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2088684- 
PAQ/03/2016/UC

MJ(VSH)-DGAJ, 
TRE - Alentejo 

AQ 

DGAJ_01/0
8/2016 

TRE_01/09/
2016 

95 836,40 € 

DGAJ: 
153, 
TRE: 
122 

1ª 
77 808€ 

Excluída Excluída 
  

 3ª  
86 858€  

 2ª 
81 046€  

5ª 
95 834€      4ª 88 261€  

Excluída 
        

 -18,81% 
do PB 

   -9,37% do 
PB 

 -15,43% 
do PB 

 -0,00% do 
PB 

     -7,90% do 
PB 

        

PAQ/03/2016/UC
MJ(VSH+SLC)- 
DGRSP, IRN, 

INMLCF, INPI - 
A.M.Lisboa 

AQ 

DGRSP, 
INPI_01/07

/2016 
INMLCF_01
/08/2016, 

IRN_01/09/
2016 

128 283,20 € 

DGRS
P, 

INPI_
184 

INML
C_15

3, 
IRN_1

22 

1ª 
 113 653€ 

Excluída Excluída 

  

 3ª 126 
952€     4ª 128 

283€          

Excluída 

 2ª  
117 798€      

 -11,40% 
do PB   

 -1,04% do 
PB   

 -0,00% do 
PB         

 -8,17% 
do PB     
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2416605PAQ/12/2
016/UCMJ(VSH)-
DGAJ, DGRSP - 

(Lote 1) - Norte 

AQ 01/01/2017 199 020 € 59 dias 

1ª 
179 202€ 

Excluída Excluída 

  

Excluída 

3ª  
192 435€ 

Excluída 

  
5ª  

196 940€ 
2ª 

182 590€ 
 6ª 

198 937€  

Excluída 

4ª 
196 

404€ 

 

    

 -9,96% do 
PB    -3,31% do 

PB    -1,04% do 
PB 

 -8,26% do 
PB 

 -0,04% 
do PB 

 -
1,31% 
do PB 

 

    

2416605-
PAQ/12/2016/UC

MJ(VSH)-DGAJ, 
DGRSP - (Lote 2) - 

Centro 

AQ 01/01/2017 156 077 € 59 dias 

1ª 
137 738€ 

Excluída Excluída 

  

Excluída 

 2ª  
140 968€  

Excluída 

    3ª 
143 160€ 

4ª 
156 004€ 

Excluída 

  

 

    

 -11,75% 
do PB 

   -9,68% do 
PB 

     -8,28% do 
PB 

 -0,05% 
do PB 

  
 

    

2416605-
PAQ/12/2016/UC

MJ(VSH)-DGAJ, 
DGRSP, IGFEJ, PGR 

- (Lote 3) - A.M 
Lisboa 

AQ 01/01/2017 287 779 € 59 dias 

1ª 
253 180€ 

Excluída Excluída 

  

Excluída 

 2ª  
259 211€  

Excluída 

   5ª  
284 858€  

 3ª 
263 636€  

 6ª 
287 558€  

Excluída 

 4ª 
284 

091€  

 
    

 -12,02% 
do PB 

   -9,92% do 
PB 

   -1,02% do 
PB 

 -8,39% do 
PB 

 -0,08% 
do PB 

 -
1,28% 
do PB 

 
    

2416605-
PAQ/12/2016/UC

MJ(VSH)-DGAJ 
(Lote 4) - 
Alentejo 

AQ 01/01/2017 35 002 € 59 dias 

1ª 
31 644€ 

Excluída Excluída 
  

Excluída 

 3ª 
33 961€  

Excluída 
     2ª 

32 164€  
 4ª 

35 002€      

 

    

 -9,59% 
do PB   

 -2,97% 
do PB     

 -8,11% 
do PB 0,00%     
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2386781- 
PAQ/10/2016/UC
MJ(VSH) - INMLCF 

-TRC (lote 2) 
CENTRO 

AQ 01/01/2017 90 089 € 730 
dias 

 5ª 
88 751€  

 6ª 
90 089€  

Excluída 
   2ª 

75 010€  
 3ª 

81 513€  
 4ª 

86 838€      1ª 
70.793€ 90 089 € 

Excluída 
  

 

    

 -1,49% do 
PB 0,00%   

 -16,74% 
do PB 

 -9,52% 
do PB 

 -3,61% do 
PB     

 -21,42% 
do PB 0,00%   

 
    

2386781- 
PAQ/10/2016/UC

MJ(VSH) SGMJ, 
CEJ, STJ, STA, CSM, 
TCAS - (Lote 3) A. 

M. Lisboa 

AQ 01/01/2017 757 094 € 730 
dias 

6ª 
745 850€   

Excluída 

  2ª 
624 372€ 

3ª 
674 431€ 

 5ª 712 
737€      1ª 

596.713€ 
 7ª 

755.421€  

Excluída 

4ª 
702.282€ 

 
    

 -1,49% do 
PB 

     -17,53% 
do PB 

 -10,92% 
do PB 

 -5,86% do 
PB 

     -21,18% 
do PB 

 -0,22% 
do PB 

 -7,24% 
do PB 

 

    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAQ/04/2016/UCMJ 
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2696032 - 
Lote 1 (Norte) 
PAQ/04/2016
/UCMJ(VSH) 

AQ 01/03/2017 2 120 000 € 671 
dias 

3ª 
2 119 756€ 

Excluída Excluída 
  1ª 

1 899 221€ 
2ª 

2 022 698€ 
4ª 

2 119 989€ 
  5ª 

2 119 992€ 
Excluída Excluída 

  
Excluída 

  

 

-0,01% do 
PB   -10% do PB -5% do PB 0,00% do PB   

0,00% do 
PB     

 

2696032 - 
Lote 2 
(Centro) 
PAQ/04/2016
/UCMJ(VSH)  

AQ 01/03/2017 1 670 000 € 671 
dias 

5ª 
1 669 999€ 

Excluída Excluída 
  3ª 

1 616 969€ 
2ª 

1 605 826€ 
4ª 

1 669 992€ 
    1ª 

1 492 458€ 
Excluída 

      

 

0,00% do 
PB   -3% do PB -4% do PB 0,00% do PB     -11% do PB        

2696032 - 
Lote 3 (A.M 
Lisboa) 
PAQ/04/2016
/UCMJ(VSH) 

AQ 01/03/2017 3 130 000 € 671 
dias 

1ª 
2 914 568€ 

Excluída Excluída 
  

2ª 
3 048 982€ 

3ª 
3 107 758 

5ª 
3 129 993   

4ª 
3 128 129 

Excluída Excluída 
  

Excluída 
  

 

-7% do PB   -3% do PB -1% do PB 0,0% do PB   -0,1% do 
PB 

     

2696032 - 
Lote 4 
(Alentejo) 
PAQ/04/2016
/UCMJ(VSH) 

AQ 01/03/2017 365 000 € 671 
dias 

1ª 
345 573€ Excluída Excluída 

  
2ª 

350 754€ 
3ª 

361 116€ 
4ª 

364 742€     
Excluída Excluída 

      

 

-5% do PB   -4% do PB -1% do PB -0,07% do PB            

2696032 - 
Lote 5 
(Algarve) 
PAQ/04/2016
/UCMJ(VSH) 

AQ 01/03/2017 270 000 € 
671 
dias 

1ª 
254 994€ Excluída Excluída 

  
2ª 

258 817€ 
3ª 

266 463€ 
4ª 

269 904€     
Excluída Excluída 

  
Excluída 

  

 

-6% do PB   -4% do PB -1% do PB -0,04% do PB          



 

159 

 

ID
 o

u 
de

sc
ri

çã
o 

Pr
oc

ed
im

en
to

 

Ti
po

 

D
at

a 
ce

le
br

aç
ão

 
do

 c
on

tr
at

o 

Pr
eç

o 
Ba

se
 

Pr
az

o 
ex

ec
uç

ão
 

Se
cu

ri
ta

s 

Pr
es

ti
be

l 

G
ru

po
 8

 

20
45

 

20
45

 –
 G

ál
ia

 
/S

er
vi

ço
 d

e 
Vi

gi
lâ

nc
ia

 e
 

Se
gu

ra
nç

a,
 

A
.C

.E
 

St
ro

ng
 

Ch
ar

on
 

St
ro

ng
 

Ch
ar

on
 

(a
pe

na
s 

a 
pa

rt
ir

 d
e 

20
18

) 
Vi

gi
ex

pe
rt

 

Co
m

an
se

gu
r 

Pr
os

eg
ur

 

Es
eg

ur
 

Ro
ns

eg
ur

 

G
ál

ia
 

O
ut

ra
s 

2696032 - 
Lote 7 
(Madeira) 
PAQ/04/2016/
UCMJ(VSH) 

AQ 01/03/201
7 75 000 € 671 

dias 

1ª 
74 168€ 

          2ª 
74 986€ 

      
Excluída 

      

 

-1% do PB           
-0,02% do 

PB             
 

2696032 - 
Lote 8 (Norte) 
PAQ/04/2016/
UCMJ(VSH) 

AQ 01/03/201
7 

116 000 € 545 
dias 

Excluída Excluída Excluída   Excluída   1ª 
115 998,6 

    Excluída     Excluída   

 

2696032 - 
Lote 9 (A.M. 
Lisboa) 
PAQ/04/2016/
UCMJ(VSH) 

AQ 01/03/201
7 

410 000 € 671 
dias 

Excluída Excluída Excluída 
  

Excluída 
  

2ª 
409 999€           

1ª 
409 

762€ 
  

 

    0,00% do PB           -0,06% 
do PB 
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PAQ/15/2018/UCMJ 
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3716906 - Lote 1 
(Norte) 
PAQ/15/2018/UCMJ 
(VSH) 

AQ 01/01/2019 45 450 € 730 
dias 

Excluída Excluída Excluída 

  

Excluída     Excluída   1ª 
45 450€ 

Excluída   Excluída     

3716906 - Lote 2 
(Centro) 
PAQ/15/2018/UCMJ 
(VSH) 

AQ 01/01/2019 108 210 € 
730 
dias Excluída Excluída Excluída   Excluída     Excluída   

1ª 
108 210€ Excluída         

3716906 - Lote 3 
(A.M. Lisboa) 
PAQ/15/2018/UCMJ 
(VSH) 

AQ 01/01/2019 762 438 € 
730 
dias Excluída Excluída Excluída   Excluída     Excluída   

1ª 
753 253€ Excluída   Excluída     

3716906 - Lote 4 
(Alentejo) 
PAQ/15/2018/UCMJ 
(VSH) 

AQ 01/01/2019 144 935 € 730 
dias 

Excluída Excluída Excluída   Excluída     Excluída   1ª 
142 638€ 

Excluída         

3716906 - Lote 5 
(Centro) 
PAQ/15/2018/UCMJ 
(VSH) 

AQ 01/01/2019 24 075 € 
730 
dias Excluída Excluída Excluída   Excluída     Excluída   

1ª 
23 638€     Excluída     
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16.1.2 Prova documental do comportamento das visadas apreendida nas diligências de 

busca e apreensão 

613. Os comportamentos das empresas visadas em procedimentos específicos resultam 

igualmente claros da documentação apreendida nas diligências de busca e apreensão, 

referente ao período entre 2012 e 2019, que corroboram a existência do pacto de não 

agressão. 

614. Neste sentido, refira-se o procedimento n.º 60/2011/CRCSP, 137 - Centro de Recursos 

Comuns e Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa, lançado em 05.01.2012, 

adjudicado por um valor contratual de 1.317.000 €, no qual todas as empresas que se 

apresentaram ao concurso foram excluídas por apresentar um valor superior ao preço 

base, exceto a Prestibel, resultando, desse modo, adjudicatária do mesmo.  

615. Neste contexto, consta dos autos uma mensagem de correio eletrónico da empresa Grupo 

8, instruindo a equipa comercial para, no âmbito deste procedimento, preparar a sua 

participação em conjunto com a concorrência (documentos Grupo8-0123 e Grupo8-0124). 
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616. Adicionalmente, em 27.05.2013, no âmbito do procedimento lançado pela Câmara 

Municipal de Matosinhos, o administrador da Prestibel, prestadora histórica desta entidade 

(cf. parágrafo 574 e fls. 3432 a 3433 e 3647 a 3649), reage, através de mensagem de correio 

eletrónico, ao facto de a Securitas ter apresentado uma proposta com valor idêntico ao 

apresentado pela própria Prestibel. Cumpre referir que a Strong, também apresentou uma 

proposta do mesmo valor, mas nesse caso, a Prestibel não comenta, atendendo a que, 

como supra detalhado (parágrafo 555, fls. 2301, 2304, 3777 e 3378 e documento Securitas-

0093), a Strong não faria parte do alegado pacto de não agressão, contrariamente à 

situação da Securitas, o que explicaria o desagrado da Prestibel pela sua atuação neste 

procedimento (documento Prestibel-0530). 
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617. No âmbito do procedimento lançado, em 2014, pelo Instituto Politécnico de Viseu (IPV) o 

administrador da Prestibel, através de mensagem de correio eletrónico, recomenda à 

equipa para não apresentar proposta válida a este concurso atendendo a que os serviços 

de vigilância e segurança adquiridos pelo IPV eram tradicionalmente adjudicados à 

Comansegur (documento Prestibel-0562)140. 

 

140 http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1380190. O contrato que resultou deste 
procedimento, no qual a Prestibel não participou, foi adjudicado à Securitas e à Vigiexpert. Não obstante foi 
revogado em 30.06.2015, entrando em vigor um novo contrato celebrado em 02.07.2015, resultado do 
convite n.º 5/IPV-AQ/2015 (fls. 3884 e 3885). Note-se que neste último procedimento a Prestibel, bem como 
as restantes empresas visadas alegadamente participantes no pacto, apresentam propostas fictícias e o 
procedimento é adjudicado a Comansegur (fls. 3886 a 3889) 

 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1380190
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618. No âmbito de um procedimento lançado para a prestação de serviços no Parque da Ciência 

e da Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC), através de mensagem de correio 

eletrónico datada de 26.02.2015, o administrador da Grupo 8, uma vez que conhece o valor 

das propostas apresentadas nesse procedimento, interpela o diretor comercial da Prosegur 

sobre a sua proposta, que, atendendo ao seu valor, muito próximo do valor da proposta da 

Grupo 8, poderia frustrar a adjudicação do procedimento à Grupo 8. Não obstante, o 

diretor da Prosegur retira importância à proposta, tranquilizando o administrador da Grupo 

8.  

619. Em resposta, o administrador da Grupo 8 releva este comportamento ao diretor, incluindo 

desta vez, na mensagem de correio eletrónico, para conhecimento, o administrador da 

Prosegur.  

 

Acresce que, desde o ano de 2012, todos os procedimentos lançados por esta entidade para a adquisição dos 
serviços em causa que constam do portal base foram adjudicados à Comansegur com exceção de um 
procedimento de valor muito reduzido (fls. 3880 a 3885). 
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620. Cumpre referir que a Grupo 8 foi, efetivamente, adjudicatária deste concurso (documentos 

Grupo8-0031 e Grupo8-0011)141. 

 

621. Em 28.08.2015, no âmbito da renegociação da subcontratação da prestação de serviços em 

determinadas instalações da IP, entre a Grupo 8 e a Securitas, o diretor da Securitas 

relembra o diretor da Grupo 8 que os valores do contrato anterior eram muito reduzidos, 

atendendo a que, naquele momento, se pretendia vencer o procedimento para que a 

Strong, alegadamente fora do Pacto, perdesse o cliente (cf. parágrafo 555, fls. 2301, 2304, 

3777 e 3378 e documento Securitas-0093). 

 

141 Cf. fls. 3971 a 3972. 
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622. Em 18.04.2017, o diretor da 2045 remete para o diretor da Prestibel, através de mensagem 

de correio eletrónico, o caderno de encargos do procedimento lançado pela EMEL, bem 

como a listagem das empresas concorrentes que apresentaram proposta e os valores das 

mesmas (documento Prestibel-0183). 

623. No âmbito do procedimento lançado em 02.04.2018, para a prestação de serviços nas 

instalações do Instituto Português de Oncologia de Coimbra - Francisco Gentil E.P.E., o 

administrador da Prestibel, através de mensagem de correio eletrónico, revela surpresa e 

questiona o diretor dessa empresa sobre a participação da Grupo 8. Do teor da mensagem 

infra depreende-se que a Grupo 8 não devia participar, não sendo esta a primeira vez que 

a Grupo 8 atuava de maneira diferente do inicialmente transmitido (documento Prestibel-

0827). 
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624. Contudo, no dia seguinte, o diretor da Prestibel transmite ao administrador que 

“Relativamente a este assunto…limitou-se a ’pedir’ a tabela para enviar…”, revelando que a 

participação da Grupo 8 não terá implicações na adjudicação, podendo ser, apenas, para 

fazer número (documento Prestibel-0828). 

625. Em 11.02.2019, no âmbito do procedimento lançado para a prestação de serviços nas 

instalações do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E.P.E. (CHULN), com o preço 

base de 1.740.127,23€, o administrador da Grupo 8, dá indicações ao departamento 

comercial sobre a participação no procedimento, afirmando “Eu não disse para não irmos, 

mas sim ir com tabela alta. Se não conseguires tu fazer, passa o tema ao Victor que ele faz. 

Não tem problema se a proposta não for 100%, não é nosso cliente”, evidenciando a falta 

de interesse em concorrer para vencer nos clientes das empresas concorrentes, nos termos 

do pacto de não agressão (documento Grupo8-0086 e Grupo8-0003). 
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16.1.3 Dos principais clientes das empresas visadas 

626. Em 7.10.2020 e 14.12.2020, a AdC solicitou às empresas visadas Comansegur, 2045, 2045-

Gália ACE, Grupo 8, Prestibel, Prosegur, Ronsegur, Securitas e Strong Charon a listagem dos 

seus 20 principais clientes do setor público de serviços de segurança e vigilância humana 

(isoladamente ou em combinação com outros serviços), no período compreendido entre 

2010 e 2019 (parágrafos 58 e 68, e fls. 3398 a 3429, 3541 a 3545, 3541 a 3545, 3468 a 3469 

e 3617 a 3619, 3635 a 3637, 3635 a 3637, 3472 a 3473, 3565 a 3582, 3463 a 3467, 3664 a 

3709 e 3398 a 3429). 

627. Neste contexto, foram elaboradas as tabelas infra, de acordo com a informação remetida 

pelas empresas visadas supra referidas com o fim de poder verificar-se se, como indiciado, 

estas mantêm os seus clientes mais importantes ao longo dos anos 2010-2019, no âmbito 

de procedimentos de contratação pública (parágrafos 59 a 66 e 69 a 77, e fls. 3541 a 3545, 

3541 a 3545, 3468 a 3469 e 3617 a 3619, 3635 a 3637, 3635 a 3637, 3472 a 3473, 3565 a 

3582 e 3735 a 3736 e 3737 a 3740, 3737 a 3740, 3713 a 3715, 3741 a 3743, 3898 a 3899 e 

3934 a 3936, 3756 a 3761, 3744 a 3747, 3720 a 3721, 3724 a 3729 e 3748 a 3751). 

628. Cumpre ainda sublinhar que os 20 principais clientes representam, em determinados anos, 

a quase a totalidade do mercado em causa, constituindo, desse modo, os Top 7 clientes, 

para efeitos da análise do comportamento denunciado, uma amostra representativa dos 

clientes mais importantes de cada empresa.  

629. Nestes termos, considerou-se, para efeitos das tabelas infra, os Top 7 clientes de cada 

empresa visada em termos de faturação no mercado público, ao longo do período em 

causa, estando estes clientes destacados em amarelo. 

630. Ora, da análise da informação remetida pelas empresas visadas, como melhor descrito 

infra, observa-se que, na maior parte dos casos, existe uma evidente estabilidade dos 

clientes mais importantes das empresas visadas indicadas, ao longo de um período de 10 

anos.   
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16.1.3.1 Grupo 8 

631. De acordo com a informação remetida pela Grupo 8 (parágrafos 61 e 72, e fls.3468 a 3469, 

3617 a 3619, 3635 a 3637, 3635 a 3637, 3472 a 3473, 3565 a 3582, 3463 a 3467, 3664 a 3709, 

3735 a 3736, 3737 a 3740, 3737 a 3740, 3713 a 3715, 3741 a 3743, 3898 a 3899, 3934 a 3936 

e 3756 a 3761), os seus 20 principais clientes durante todo o período 2010-2019, 

compreendem [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei n.º 19/2012, constatando-se uma clara 

estabilidade dos clientes/entidades mais relevantes desta empresa visada.  

632. Como se observa da Tabela 19 infra, o conjunto dos Top 7 clientes desta empresa, que 

representa mais de [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]% da faturação dos 

seus principais 20 clientes, está, durante todo o período em causa, visivelmente 

concentrado no mesmo grupo de empresas, designadamente em 17 entidades.  

633. Acresce que a [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012], são dois clientes que se 

mantêm todos os anos como clientes Top 7, existindo ainda outras duas entidades nas 

primeiras posições, durante quase a totalidade do período em causa, como melhor 

apresentado na Tabela 19 infra. 

634. Neste contexto, sublinhe-se que, de acordo com a informação constante dos autos, a 

Strong Charon passou a ser a adjudicatária dos serviços de vigilância e segurança humana 

lançados [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 3434 a 3435, 3594 a 3595 e 

3645 a 3646). 
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Tabela 19. Grupo 8 

Cliente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 1 º 1 º 1 º 1 º 1 º 1 º 1 º       
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 2 º 2 º 2 º 2 º 2 º 3 º 3 º 3 º 4 º 4 º 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 3 º 6 º 5 º 14 º   6 º 6 º 7 º 10 º 10 º 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 4 º 4 º 9 º   8 º 5 º 5 º 2 º 2 º 1 º 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 5 º 3 º 3 º 4 º 4 º 4 º 4 º 4 º 5 º 6 º 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 6 º 5 º 7 º              
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]     4 º 3 º 3 º 2 º 2 º 1 º 1 º 2 º 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 7 º 9 º 11 º 9 º  11 º 8 º 7 º 9 º 12 º 13 º 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]   7 º     6 º       8 º 9 º 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 8 º   6 º 5 º             
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]     13 º 6 º 5 º           
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]     16 º 7 º 7 º 9 º         
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]   13 º 14 º 13 º 12 º 7 º 8 º 10 º 14 º 14 º 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]               5 º 6 º 5 º 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]             14 º 6 º 7 º 8 º 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]                 3 º 3 º 
[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 14 º               15 º 7 º 

16.1.3.2 Prosegur  

635. De acordo com a informação remetida pela Prosegur (fls. 3268 a 3272, 3457 a 3462 e 3635 

a 3667), os seus 15 principais clientes ao longo do período 2010-2019 incluem 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012], constatando-se uma evidente estabilidade 

dos clientes mais importantes desta empresa no período em causa. 

636. Cumpre referir que os 7 principais clientes desta empresa, durante os 10 anos em análise, 

representam mais de [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]% da faturação total 

dos seus principais 15 clientes.  

637. Sublinhe-se, a este respeito, com base na análise da faturação verificada quanto a 

prestação de serviços no âmbito em apreço, que o conjunto dos Top 7 clientes está 

concentrado no mesmo grupo de empresas, designadamente em 11 entidades durante 

todo o período considerado e, bem assim, que 5 clientes são, consistentemente, Top 7 nos 

10 anos em causa, como se poderá constatar na seguinte tabela. 
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Tabela 20. Prosegur142  

 

16.1.3.3 Prestibel 

638. De acordo com a informação remetida pela Prestibel (parágrafo 62 e 73, e fls. 3617 a 3619, 

3635 a 3637, 3635 a 3637, 3472 a 3473, 3565 a 3582, 3463 a 3467, 3664 a 3709, 3735 a 3736 

e 3737 a 3740, 3737 a 3740, 3713 a 3715, 3741 a 3743, 3898 a 3899 e 3934 a 3936, 3756 a 

3761 e 3756 a 3761), verificou-se que o seu universo de principais clientes é sensivelmente 

o mesmo ao longo do período de 10 anos.  

639. Como se observa da tabela infra, o conjunto dos Top 7 clientes desta empresa, que 

representa mais de [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]% da faturação dos 

seus principais 20 clientes, está manifestamente concentrado no mesmo grupo de 

empresas, designadamente em 12 entidades. Acresce que os 3 clientes mais importantes 

desta empresa foram sempre os mesmos, durante todo o período em causa.  

 

142 No caso da Prosegur, na sua pronúncia, a visada apontou, quanto ao mercado relevante em causa no 
presente processo, que deveria haver sido excluída toda a atividade aeroportuária, por se tratar de um 
mercado relevante distinto. Avaliada a questão, a AdC concordou com o exposto, atento o mencionado na 
secção 15.5. Tal é o motivo que justifica o diferente panorama plasmado na presente tabela, face à versão 
constante na Nota de Ilicitude. 

Clientes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

[CONFIDENCIAL - artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] 1.º 1.º 1.º 2.º 2.º 3.º 3.º 3.º 3.º 3.º

[CONFIDENCIAL - artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] 2.º 2.º 3.º 3.º 3.º 2.º 2.º 2.º 2.º 2.º

[CONFIDENCIAL - artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] 3.º 5.º 4.º 5.º

[CONFIDENCIAL - artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] 4.º 3.º 2.º 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º

[CONFIDENCIAL - artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] 5.º 6.º 5.º 4.º 4.º 10.º

[CONFIDENCIAL - artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] 6.º 7.º 6.º 6.º 5.º 4.º 4.º 4.º 4.º 4.º

[CONFIDENCIAL - artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] 7.º 8.º 7.º 7.º 7.º 6.º 5.º 5.º 5.º 5.º

[CONFIDENCIAL - artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] 9.º 9.º 8.º 8.º 8.º 7.º 7.º 6.º

[CONFIDENCIAL - artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] 10.º 11.º 11.º 10.º 11.º 11.º 8.º 8.º 7.º 7.º

[CONFIDENCIAL - artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] 12.º 15.º 14.º 13.º 6.º 5.º 6.º 7.º 6.º 6.º

[CONFIDENCIAL - artigo 30.º da Lei n.º 19/2012] 14.º 4.º 13.º



 

172 

 

640. Cumpre ainda sublinhar que, em 2011, o [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012], 

que continuou a ser cliente principal da Prestibel. No caso da entidade [CONFIDENCIAL – 

artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012], em 2013, “os serviços passaram para outra entidade” e, em 

particular, neste caso, “[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]”, continuando a ser 

cliente principal da Prestibel.  

Tabela 21. Prestibel 

Cliente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º 
da Lei  n.º 19/2012] 

1 º 1 º 1 º 1 º 1 º 1 º 1 º 1 º 1 º 1 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º 
da Lei  n.º 19/2012] 

2 º 3 º 3 º 2 º 2 º 2 º 2 º 2 º 2 º 2 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º 
da Lei  n.º 19/2012] 

3 º 2 º 2 º n.a  n.a  n.a  n.a  n.a   n.a  n.a 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º 
da Lei  n.º 19/2012] 

4 º 4 º 4 º  n.a n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º 
da Lei  n.º 19/2012] 

5 º 6 º 6 º 5 º 4 º 20 º 7 º 7 º 5 º 5 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º 
da Lei  n.º 19/2012] 

6 º 8 º 8 º 8 º 8 º 7 º 8 º 8 º 8 º 11 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º 
da Lei  n.º 19/2012] 

7 º 5 º 5 º 4 º 5 º 4 º 4 º 5 º 6 º 6 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º 
da Lei  n.º 19/2012] 

n.a  n.a n.a  3 º 3 º 3 º 3 º 3 º 3 º 3 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º 
da Lei  n.º 19/2012] 

      6 º 6 º 5 º 6 º 6 º     

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º 
da Lei  n.º 19/2012] 

10 º 7 º 7 º 7 º 7 º 6 º 5 º 4 º 4 º 4 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º 
da Lei  n.º 19/2012] 

8 º 10 º 14 º 13 º 10 º 8 º 9 º 10 º 7 º 8 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º 
da Lei  n.º 19/2012] 

14 º 9 º 13 º 12 º 9 º 9 º 10 º 9 º 10 º 7 º 
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16.1.3.4 Charon 

641. De acordo com informação remetida pela Charon (parágrafos 66 e 77 e fls. 3565 a 3582, 

3463 a 3467, 3664 a 3709, 3735 a 3736 e 3737 a 3740, 3737 a 3740, 3713 a 3715, 3741 a 

3743, 3898 a 3899 e 3934 a 3936, 3756 a 3761, 3744 a 3747, 3744 a 3747, 3720 a 3721, 3724 

a 3729 e 3748 a 3751foi possível constatar que os 20 principais clientes desta empresa ao 

longo do período em causa incluem 48 entidades. Observa-se, deste modo, uma manifesta 

estabilidade de clientes.  

642. Com efeito, importa referir que os Top 7 clientes desta empresa, representam, pelo menos, 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]% da faturação total dos seus principais 20 

clientes.  

643. Acresce que, como consta da Tabela infra, o conjunto dos Top 7 clientes desta empresa, 

está concentrado no mesmo grupo de empresas, designadamente em 14 entidades e que 

4 clientes são, consistentemente, Top 7 no período em causa. 

644. Cumpre referir que no caso da [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012], “o contrato 

terminou em Jan 2014, [sendo o] novo concurso ganho pela Strong, pelo período de 12 

meses.” (fls. 3463 a 3467 e 3748 a 3751).  
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Tabela 22. Charon   

Cliente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 
(até 

maio) 
[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 1 º 1 º 3 º 3 º 2 º 1 º 1 º     

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 2 º 2 º 2 º 1 º 11 º   6 º 1 º 1 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 3 º 4 º 4 º 4 º 3 º 3 º 3 º 2 º 9 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 4 º 3 º 1 º 2 º 1 º         

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 5 º 5 º 5 º 5 º 5 º 6 º 8 º 6 º 3 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 6 º 7 º 6 º 7 º 6 º 5 º 5 º 4 º 4 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 7 º 8 º               

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 9 º 6 º 12 º             

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]     7 º 6 º 7 º         

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]       9 º 4 º 4 º 4 º 3 º 5 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]           2 º 2 º 11 º 11 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]           7 º 7 º 5 º 6 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]   20 º 18 º 16 º     12 º 7 º 2 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]           11 º 15 º 8 º 7 º 

16.1.3.5 Securitas 

645. De acordo com informação remetida pela Securitas (parágrafos 65 e 76, e fls. 3565 a 3582, 

3565 a 3582, 3463 a 3467, 3664 a 3709, 3735 a 3736 e 3737 a 3740, 3737 a 3740, 3713 a 

3715, 3741 a 3743, 3898 a 3899 e 3934 a 3936, 3756 a 3761, 3744 a 3747, 3744 a 3747, 3720 

a 3721, 3724 a 3729), foi possível constatar que os 20 principais clientes desta empresa ao 

longo do período em causa, incluem 51 entidades, verificando-se, deste modo, uma clara 

estabilidade de clientes principais durante os anos 2010-2019. 

646. Cumpre referir que os Top 7 clientes desta empresa, representam mais de [CONFIDENCIAL 

– artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]% da faturação total dos seus principais 20 clientes. 
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647. Acresce que, como consta da Tabela 23 infra, o conjunto dos Top 7 clientes desta empresa, 

está concentrado no mesmo grupo de empresas, designadamente em 18 entidades, 

destacando-se [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]. 

Tabela 23. Securitas 

Cliente  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 1 º 1 º 6 º 5 º 1 º 1 º 1 º 1 º 1 º 1 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 2 º 12 º                 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 3 º 3 º 1 º 2 º 7 º   9 º 6 º 6 º 8 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 4 º 4 º 7 º 6 º 5 º 2 º 2 º 2 º 2 º   

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 5 º 5 º 2 º 3 º 3 º       12 º 3 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 6 º 2 º 4 º 7 º 6 º 3 º 3 º 4 º 5 º 5 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 7 º 9 º 10 º 10 º         15 º 10 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 20 º 6 º                 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]     5 º 4 º 2 º     3 º 3 º 2 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 9 º 7 º 3 º 1 º 4 º           

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]   8 º 8 º 8 º 8 º 4 º         

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]   18 º 13 º 11 º 10 º 6 º 5 º 11 º 10 º 17 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]     18 º 12 º 9 º 5 º 4 º 9 º 14 º   

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]       15 º 12 º 7 º 6 º 10 º 9 º 11 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]       16 º 14 º 9 º 7 º 7 º 16 º 15 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]             19 º 5 º 4 º 4 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]                   6 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]   17 º 14 º 13 º 11 º 8 º 8 º 12 º 7 º 7 º 

16.1.3.6 Grupo 2045 

16.1.3.6.1.1 2045 

648. De acordo com informação remetida pela 2045 (parágrafos 59 e 69, e fls. 3541 a 3545, 3541 

a 3545, 3468 a 3469 e 3617 a 3619, 3635 a 3637, 3635 a 3637, 3472 a 3473, 3565 a 3582, 

3463 a 3467, 3664 a 3709, 3735 a 3736), foi possível constatar que os 20 principais clientes 
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desta empresa ao longo do período em causa incluem 71 entidades, não se verificando, 

deste modo, uma estabilidade de clientes principais tão evidente, como no caso das 

restantes empresas visadas. 

649. Cumpre referir que os Top 7 clientes desta empresa representam, mais de [CONFIDENCIAL 

– artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]% da faturação total dos seus principais 20 clientes. Acresce 

que, como consta da Tabela 24 infra, 27 entidades conformam o grupo dos Top 7 clientes 

durante os 10 anos em apreço, destacando-se o [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 

19/2012], como cliente principal desta empresa durante todo o período em causa. 

650.   Importa ainda referir que, a partir de 2015, a 2045 também passou a operar neste 

mercado através da sua filial 2045-Gália, o que poderá explicar algumas das 

saídas/entradas de clientes na categoria de Top 7, a partir dessa data, nomeadamente os 

dois clientes principais até 2015, ou seja, [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 

(cf. Tabela 25. 2045-Gália infra). 

Tabela 24. 2045 

Cliente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 1 º 1 º 1 º 3 º 3 º 3 º         

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 2 º 3 º 3 º 1 º 2 º 4 º   14 º     

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 3 º 4 º 4 º               

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 

4 º 5 º                 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 

5 º                   

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 6 º 15 º                 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 7 º                   

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]   6 º                 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 

  2 º 2 º 2 º 1 º 1 º 1 º 1 º 1 º 1 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 

8 º 7 º 6 º 5 º 5 º           

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]   10 º 5 º 6 º 6 º 6 º         

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]   8 º 7 º 7 º 7 º 11 º         

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 

      4 º 4 º 2 º 2 º       
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[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 15 º 14 º 9 º 8 º 10 º 5 º 4 º 3 º   5 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]           7 º 5 º 5 º     

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]           10 º 3 º 2 º 2 º 4 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 

        14 º 8 º 7 º 4 º     

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 

            6 º       

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]     20 º   17 º 13 º 8 º 6 º 3 º 7 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]               7 º 14 º   

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 

              12 º 6 º 15 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]               9 º 4 º   

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]           19 º 12 º 8 º 5 º 10 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012]                 7 º 9 º  

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 

                  2 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 11 º 13 º 10 º 9 º 9 º         3 º 

[CONFIDENCIAL – artigo 
30.º da Lei  n.º 19/2012] 

                8 º 

6 6

6

º

6 

16.1.3.6.2  2045-Gália 

651. De acordo com informação remetida pela 2045-Gália (parágrafo 70 e fls. 3737 a 3740), foi 

possível constatar que os 20 principais clientes desta empresa ao longo do período em 

causa incluem 39 entidades, verificando-se, deste modo, uma manifesta estabilidade de 

clientes principais. 

652. Cumpre referir que os Top 7 clientes desta empresa representam mais de [CONFIDENCIAL 

– artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]% da faturação total dos seus principais 20 clientes. Acresce 

que, como consta da Tabela infra, 14 entidades conformam o grupo dos Top 7 clientes, 

destacando-se, 5 entidades como clientes principais consistentemente, durante todo o 

período em causa. 
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Tabela 25. 2045-Gália 

CLIENTE 2015 2016 2017 2018 2019 

CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º 

CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 2.º 2.º 3.º 3.º 2.º 

CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 3.º 3.º 5.º 7.º 9.º 

CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 4.º 4.º 6.º 9.º 11.º 

CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 5.º 5.º 9.º 14.º 19.º 

CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 6.º 7.º 12.º     

CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012] 7.º 9.º 13.º     

CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]   6.º 2.º 2.º 3.º 

CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]     4.º 5.º 6.º 

CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]     7.º 8.º 13.º 

CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]       4.º 5.º 

CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]       6.º 8.º 

CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]       16.º 7.º 

CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]         4.º 

16.1.3.7 Comansegur 

653. De acordo com informação remetida pela Comansegur (parágrafos 60 e 71 e fls. 3481 a 

3533 e 3713 a 3715), foi possível constatar que os 20 principais clientes desta empresa ao 

longo do período em causa abrangem 57 entidades.  

654. Importa referir que os Top 7 clientes desta empresa representam mais de [CONFIDENCIAL 

– artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]% da faturação total dos seus principais 20 clientes. 

655. Acresce que, como se observa na Tabela 26 infra, no período em apreço, 22 entidades 

configuram o grupo dos Top 7 clientes, destacando-se a [CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  

n.º 19/2012] como clientes Top 7, durante todo o período em causa. 
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Tabela 26. Comansegur 

Cliente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

1 º 1 º 1 º 1 º 1 º 3 º 4 º 2 º 4 º 3 º 

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

2 º 15 º                 

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

3 º 18 º                 

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

4 º 2 º 10 º               

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

5 º 3 º 4 º 3 º 4 º           

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

6 º 4 º 6 º 7 º 7 º 7 º 7 º 8 º 7 º 5 º 

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

7 º 6 º   17 º             

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

10 º 7 º 9 º               

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

  5 º 3 º 2 º 3 º 5 º 5 º 6 º 5 º   

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

9 º 11 º 2 º 4 º 2 º 4 º 3 º 3 º 3 º 2 º 

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

  19 º 5 º 8 º             

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

    7 º               

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

    13 º 6 º 6 º 8 º 13 º 10 º 9 º 9 º 

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

    20 º 5 º 9 º 15 º         

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

        5 º 1 º 2 º 7 º 6 º 6 º 

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

          2 º 12 º 17 º     

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

          6 º 1 º       

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

      19 º 18 º 10 º 6 º 9 º 12 º 18 º 
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CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

              4 º     

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

              1 º   16 º 

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

17 º 8 º 8 º 9 º 8 º 9 º 8 º 5 º 2 º 4 º 

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

                1 º 1 º 

CONFIDENCIAL – 
artigo 30.º da Lei  n.º 
19/2012] 

              15 º 8 º 7 º 

16.1.4 Das relações contratuais entre as empresas visadas 

656. De acordo com os elementos de prova que constam dos autos, o alegado comportamento 

anticoncorrencial das empresas visadas envolveria ainda recorrer à subcontratação 

quando, entre outras razões, o resultado de um determinado procedimento não fosse o 

esperado. 

657. Com efeito, como já referido, a ACT denunciou a esta Autoridade que, no âmbito de um 

procedimento lançado pela SGMSESS para a aquisição de serviços de vigilância e segurança, 

adjudicado à 2045-Gália, foi apresentado um pedido de autorização para a subcontratação 

desses serviços à empresa Charon. A ACT entendeu que existiam indícios de que essa 

subcontratação resultava “de atos, acordos, práticas ou informações suscetíveis de falsear 

a concorrência” (parágrafo 6 e fls. 52 a 55). 

658. Acresce que, segundo o Requerimento da Strong Charon, “[Confidencial – artigo 81.º da Lei  

n.º 19/2012]” (parágrafo 124 e fls. 1891). 

659. Cumpre, neste sentido, recordar que o antigo responsável pela contratação pública da 

Charon, [colaborador 7], afirmou que o recurso à subcontratação “[Confidencial – artigo 

81.º da Lei  n.º 19/2012]” (parágrafo 149 e fls. 2301). 

660. Neste contexto, consta dos autos a mensagem de correio eletrónica enviada em 

10.11.2016, no seio da Grupo 8, relativa a diversos lotes que conformavam o procedimento 

lançado pela Câmara Municipal de Lisboa, abordando as diferentes opções para eventuais 

subcontratações (documento Securitas-0163). 



 

181 

 

 

661. Neste sentido, cumpre ainda sublinhar que a Strong Charon anexou ao Requerimento 

contratos de subcontratação e contratos de cedência de posições contratuais celebrados, 

em particular, entre a Charon e a 2045, a Prestibel e a Securitas. 

662. Em concreto foram juntos ao Requerimento os seguintes contratos entre empresas 

visadas: 

 [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2073 e 2074); 

 [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2075 a 2088); 

 [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2101 a 2106); 

 [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2108 a 2114); 

 [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2115 a 2123); 

 [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (fls. 2125 a 2130). 

663. Adicionalmente, a Prestibel e a Grupo 8 forneceram a esta Autoridade, em resposta ao 

solicitado durante a realização das diligências de busca e apreensão, vários contratos de 

subcontratação celebrados com outras empresas visadas para a prestação de serviços 

adjudicados a cada uma dessas empresas (parágrafos 52 a 55 e fls. 846 a 864, 1002 a 1010, 

1216 a 1273, 2349 a 2350 e 2352 a 2445). 

664. Neste contexto, da análise da informação que consta dos autos foi possível apurar, pelo 

menos, as seguintes subcontratações ou relações comerciais entre determinadas 

empresas visadas: 
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i. A Grupo 8 subcontrata a Comansegur para a prestação dos serviços de vigilância nas 

instalações municipais da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, a vigorar desde 

25.07.2018 e até à cessação do contrato da Grupo 8 com a entidade adjudicante (fls. 

903 a 907); 

ii. Em 01.01.2019, a Comansegur subcontrata a Prestibel para a prestação dos serviços 

de vigilância nas instalações do IPDJ, mediante o pagamento de valores unitários que 

poderão ser pagos mensalmente, cessando este contrato quando cessar o contrato 

celebrado entre a Prestibel e o IPDJ (fls. 1023 a 1028);  

iii. Em 23.03.2018, a Securitas subcontrata a Prestibel para a prestação dos serviços de 

vigilância nas instalações ASAE (Lote A) do procedimento 45-ucm-2018, com um 

preço contratual máximo de 56.775,45 €, e com uma duração de 30.04.2018 a 

30.06.2018 (fls. 1034 a 1042);  

iv. Em 24.03.2016, a Prestibel subcontrata a Charon para a prestação dos serviços de 

vigilância nas instalações da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 

mediante o pagamento de um valor mensal, e com uma duração de 01.03.2016 a 

28.02.2018, podendo ser renovado por acordo (fls. 1049 a 1061); 

v. Em 01.06.2015, a Charon subcontrata a Prestibel para a prestação dos serviços de 

vigilância nas instalações da Estação do Oriente de Lisboa, mediante o pagamento 

de um valor mensal, e com uma duração de 01.06.2015 a 31.05.2016 (fls.1062 a 

1066); 

vi. Em 01.03.2015, a Comansegur subcontrata a Prestibel para a prestação dos serviços 

de vigilância nas instalações integradas no Lote 3 (Sub-lote3B/ SEF) do procedimento 

lançado pela SGMAI em 2014, por um valor anual de 906.880,43€, cessando o 

contrato com a cessação do contrato celebrado entre a Comansegur e o SEF. Cumpre 

referir que, de acordo com os autos, a prestação destes serviços foi subcontratada 

de novo para o período compreendido entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro 

de 2017 (fls. 1056 a 1061, documentos Prestibel-0719 e Prestibel-0025); 

vii. Em 01.03.2015, a Comansegur subcontrata a Prestibel para a prestação dos serviços 

de vigilância nas instalações integradas no Lote 3 (Sub-lote3A/ ANSR) do 

procedimento lançado pela SGMAI em 2014, por um valor anual de 70.524,15€, 
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verificando-se o termo do contrato com a cessação do contrato celebrado entre a 

Comansegur e a ANSR. Cumpre referir que, de acordo com os autos, esta prestação 

destes serviços foi subcontratada de novo para o período compreendido entre 1 de 

janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2017 (fls. 1067 a 1072, documentos Prestibel-

0719 e Prestibel-0025); 

viii. Em 20.12.2012, Prestibel subcontrata a Securitas para a prestação dos serviços de 

vigilância nas instalações do IPDJ, por um valor anual de 918,344,16€. Em 30.12.2015, 

a Prestibel subcontrata de novo a Securitas para a prestação dos mesmos serviços, 

cessando o contrato apenas com a cessação do contrato celebrado entre a Prestibel 

a o IPDJ (fls. 1073 a 1092). 

665. Cumpre ainda recordar a este respeito que os antigos colaboradores da Charon e da Grupo 

8 que prestaram declarações no âmbito do Requerimento, salientaram [Confidencial – 

artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012] (parágrafos Erro! A origem da referência não foi e

ncontrada. e139 e fls. 2304). 

16.1.5 Dos contactos entre as empresas visadas 

666. Constam do processo elementos de prova de que, no âmbito do alegado pacto de não 

agressão, existem contactos entre determinadas empresas visadas previamente à 

apresentação de propostas em concursos públicos, podendo “ [Confidencial – artigo 81.º da 

Lei  n.º 19/2012]” (parágrafos Erro! A origem da referência não foi encontrada. a 121 e f

ls. 1888 a 1890). 

667. Esta informação deve ser lida de forma conjugada com os demais elementos probatórios 

que apontam para a efetiva existência do pacto e sua implementação, designadamente 

através dos contactos estabelecidos entre representantes de determinadas visadas. 

668. Recorde-se, a este respeito, a mensagem de correio eletrónico enviada, em 05.01.2012, no 

seio da Grupo 8, instruindo o departamento comercial para preparar a proposta a 

apresentar “em conjunto, entre os serviços do G8 e concorrência” no procedimento lançado 

pelos serviços partilhados da Universidade de Lisboa (parágrafo 615 e fls. documentos 

Grupo8-0123 e Grupo8-0124). 
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669. As declarações prestadas pelos antigos colaboradores da Charon são igualmente 

esclarecedoras quanto à existência do alegado pacto, afirmando que [Confidencial – artigo 

81.º da Lei  n.º 19/2012]  (parágrafos 151 e 152 e fls. 2301). 

670. Neste contexto, cabe ainda recordar a denúncia anónima remetida à AdC em 17.01.2019, 

afirmando que habitualmente os contactos são feitos de forma presencial “envolvendo os 

mais altos quadros” (parágrafo 21 e fls. 503 a 514). 

671. Relembre-se, por último, as declarações de [colaborador 6], afirmando que “[Confidencial 

– artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]” (parágrafo 181 e fls. 3377). 

672. Acresce que, segundo [colaborador 6], “[Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]” 

(parágrafo 182 e fls. 3377). 

673. Neste sentido, foram indicadas por [colaborador 6] [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 

19/2012] 

(parágrafos 21 e 188 e fls. 503 a 514): 

i. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]  

ii. [[Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012];  

iii. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012];  

iv. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012];  

v. [[Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012];  

vi. [Confidencial – artigo 81.º da Lei  n.º 19/2012]. 

674. Como supra mencionado, a AdC realizou diligências de busca e apreensão nas instalações 

de quatro das empresas visadas participantes no pacto de não agressão, nomeadamente 

nas instalações da Grupo 8, da Securitas, da Prestibel e da Prosegur (parágrafo 33 a 44). Da 

análise da documentação apreendida no âmbito das referidas diligências, foi possível 

verificar numerosos contactos entre as pessoas supra identificas, designadamente 

marcações em agendas e cadernos ou na plataforma Outlook. 

675. Para além das pessoas supra identificadas, constam ainda dos autos anotações com 

referência a outros administradores e/ou diretores de empresas visadas alegadamente 

participantes no acordo, designadamente: 
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i. [colaborador 25], administrador da Grupo 8; 

ii. [colaborador 15], diretor da Prestibel.  

iii. [colaborador 21], antigo presidente da Prosegur, [colaborador 24] e [colaborador 

27], administrador e diretor-geral da Prosegur, respetivamente;  

676. Esclarece-se que algumas destas marcações apenas incluem as iniciais do nome da pessoa 

em causa e que raramente identificam o assunto da reunião.  

677. Neste contexto, saliente-se que o administrador da Prestibel, [colaborador 16], é também 

referido como “[colaborador 35]”. 

678. Por último, deve referir-se que apenas foi apreendida documentação desta natureza, 

agendas e/ou cadernos, nas instalações da Securitas e da Prestibel. 

679. Assim, no caso do administrador da Securitas, [colaborador 22], foram identificadas as 

anotações ou contactos com administradores de empresas concorrentes nas suas agendas 

dos anos 2009 a 2017, e na plataforma Outlook, elencadas nos pontos seguintes. 

680. Relativamente ao ano de 2009, foram identificados os seguintes contactos: 

i. Em 5.02.2009, às 13:00 horas, “Almoço Prestibel e Prosegur” (fls. 1598). 
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ii. Em 17.02.2009, às 12:00 horas, “[colaborador 9] CIF“ (fls.1599). 

iii. Em 16.03.2009, às 13:00 horas, “almoço Prosegur [colaborador 24]” (fls.1600). 

iv. Em 25.06.2009, às 12:00 horas, “Charon, D. Pedro” (fls.1604). 

v. Em 07.07.2009, às 16:00 horas, “[colaborador 14]” (fls.1605). 

vi. Em 03.08.2009, às 10:30 horas, “[colaborador 27] e [colaborador 7]” (fls. 1607). 

vii. Em 19.08.2009, às 16:30 horas, “2045 [colaborador 7]” (fls. 1608). 

viii. Em 7.09.2009, às 15:00 horas, “Charon [colaborador 19]D. Pedro” (fls.1609). 

ix. Em 16.09.2009, às 13:00 horas, “Almoço [colaborador 14]” (fls.1610). 

x. Em 23.09.2009, às 09:00 horas, “[colaborador 14] (CCT 2010)” (fls. 1611). 

xi. Em 8.10.2009, marcação de Outlook: “Telefonar [colaborador 7]” (documento 

Securitas-0032).  

xii. Em 12.10.2009, às 09:00 horas, “[colaborador 7]” (fls. 1612). 

xiii. Em 15.10.2009, às 09:00 horas, “[colaborador 19]” (fls. 1612). 

xiv. Em 03.12.2009, às 16:00 horas, “[colaborador 24]/[colaborador 19]” (fls.1614). 
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681. Em 2010, foram identificados os seguintes contactos: 

i. Em 26.01.2010, às 11:00 horas, “[colaborador 35]” (fls. 1615). 

ii. Em 19.02.2010, às 11:00 horas, “[colaborador 35]” (fls. 1616). 

iii. Em 17.03.2010, às 17:30 horas, “Prosegur [colaborador 24]” (fls. 1617). 

iv. Em 31.03.2010, marcação de Outlook: “13:00 -14:00: Almoço com [colaborador 

9]” (documento securitas-0014). 

v. Em 31.03.2010, às 13:00 horas, “Almoço [colaborador 9]” (fls. 1618) 

vi. Em 10.04.2010, às 11:00 horas, “[colaborador 14]” (fls. 1619). 

vii. Em 13.04.2010, às 13:00 horas, “Almoço na Prosegur” (fls. 1620). 

viii. Em 14.04.2010, às 13:00 horas, “[colaborador 9]” (fls. 1620). 

ix. Em 21.04.2010, “10.00-11.00: Almoço na Prosegur” (documento Securitas-0016). 

x. Em 21.04.2010, às 12:00 horas, “Almoço na Prosegur” (fls. 1621). 

xi. Em 27.04.2010, às 13:00 horas, “Almoço [colaborador 14]” (fls.1622). 

xii. Em 03.05. 2010, às 19:00 horas, “[colaborador 24](Securitas)” (fls.1623). 

xiii. Em 03.05. 2010, “telefonar [colaborador 9]” (fls.1623). 
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xiv. Em 11.05. 2010, às 13:00 horas “almoço c/ [colaborador 9]” (fls. 1625). 

xv. Em 02.06.2010, às 09:00 horas, “[colaborador 7]” (fls. 1626). 

xvi. Em 30.06.2010, às 13:00 horas, “[colaborador 35]” (fls.1627). 

xvii. Em 10.08.2010, “combinar almoço [colaborador 25]” (fls. 1628). 

xviii. Em 11.08.2010, às 17:00 horas, “[colaborador 35]” (fls. 1628). 

xix. Em 20.09.2010, às 17:00 horas, ” [colaborador 17]” (fls. 1629). 

xx. Em 07.10.2010, às 13:00 horas, “Almoço [colaborador 25]” (fls. 1630). 

xxi. Em 04.11.2010, às 15:00 horas, “[colaborador14]” (fls. 1631). 

xxii. Em 24.11.2010, às 14:00 horas, “[colaborador 14]” (fls. 1632). 

682. Em 2011, foram identificados na agenda de [colaborador 22] os seguintes contactos: 

i.  Em 15.02.2011, às 15:00 horas, “[colaborador 17]” (fls. 1634). 

ii.  Em 11.03.2011, às 13:00 horas, “Almoço [colaborador 24]” (fls.1636). 
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iii.  Em 29.03.2011, às 20:00 horas, “Jantar [colaborador 25]” (fls.1637). 

iv. Em 08.04.2011, às 13:00 horas, “Almoço Prosegur /G8” (fls. 1638, 1639, 1640). 

v. Em 27.04.2011, às 15:00 horas, “[colaborador 14]” (fls. 1641). 

vi. Em 01.06.2011, às 10:30 horas. “[colaborador 9]” (fls. 1643 e 1644). 

vii. Em 02.06.2011, às 13:00 horas. “[colaborador 22]  + [colaborador 9]” (fls. 1643 e 

1644). 

viii. Em 31.08.2011, às 11:45 horas, “Securitas, [colaborador 19]” (1648). 

ix. Em 06.09.2011, às 13:00 horas, “[colaborador 14]” (fls. 1649). 

x. Em 09.12.2011, “Telefonar [colaborador 14]” (fls. 1656). 

683. Em 2012, foram identificados na agenda de [colaborador 22] os seguintes contactos: 

i. Em 28.03.2012, às 13:00 horas, “Almoço [colaborador 24] [colaborador 14] (fls. 

1657). 

ii. Em 03.07.2012, às 09:00 horas, “Café [colaborador 7]” (fls.1660). 

iii. Em 10.07.2012, às 16:00 horas, “[colaborador 24]” (fls. 1661). 

iv. Em 19.07.2012, às 10.00 horas, “[colaborador 14]” (fls. 1662). 

v. Em 12.09.2012, às 10:00 horas, “[colaborador 14]” (fls.1664). 

vi. Em 03.10. 2012, às 13:00 horas “[colaborador 9]” (fls. 1665). 

vii. Em 16.10. 2012, às 13:00 horas “[colaborador 9]” (fls. 1665A). 

viii. Em 25.10. 2012, às 08:00 horas “[colaborador 9]” (fls. 1665B e 1666). 

ix. Em 20.11. 2012, às 14:30 horas “Malveira [colaborador 9]” (fls. 1667). 

x. Em 30.11.2012, às 13:00 horas, “[colaborador 19]” (fls. 1667A). 

xi. Em 12.12.2012, às 16:00 horas, “[colaborador 9]” (fls. 1667B). 

684. Em 2013, foram identificados na agenda de [colaborador 22] os seguintes contactos: 

i. Em 02.01.2013, às 13:00 horas, “Almoço [colaborador 14] (fls. 1668). 

ii. Em 25.01.2013, às 14:30 horas, “[colaborador 7] (CCT)” (fls. 1669). 
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iii. Em 07.02.2013, às 13:00 horas, “[colaborador 14]” (fls. 1671). 

iv. Em 08.02.2013, às 15:00 horas, “[colaborador 17]” (fls. 1671). 

v. Em 06.03.2013, às 11:30 horas, “Malveira [colaborador 9]” (fls. 1672). 

vi. Em 04.04.2013, às 09:00 horas, “[colaborador 7]” (fls. 1674). 

vii. Em 05.04.2013, às 13:00 horas, “[colaborador 17]” (fls. 1674). 

viii. Em 17.07.2013, às 14:30 horas, “D. Pedro [colaborador 22]” (fls. 1680). 

ix. Em 12.09.2013, às 13:00 horas, “Almoço [colaborador 14]” (fls. 1681). 

x. Em 20.11.2013, às 09:00 horas, “V. Latina ([colaborador 17].)” (fls. 1683). 

xi. Em 21.11.2013, às 09:00 horas, “Café In [colaborador 24]” (fls. 1683). 

 

685. Em 2014, foram identificados na agenda de [colaborador 22] os seguintes contactos: 

i. Em 27.02.2014, às 12:00 horas, “[colaborador 14]” (fls. 1688). 

ii. Em 26.03.2014, às 14:00 horas, “Almoço c/ [colaborador 26]” (fls. 1690). 

iii. Em 22.04.2014, às 09:00 horas, “V. Latina [colaborador 17] ” (fls. 1692). 

iv. Em 24.04.2014, às 09:00 horas, “V. Latina, C.C. [colaborador 17]” (fls. 1692). 
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v. Em 28.05.2014, às 13:00 horas, “Almoço v. Latina [colaborador 9]” (fls. 1696). 

vi. Em 27.05.2014, às 10:00 horas, “V. Latina C.C. [colaborador 17]” (fls. 1696). 

vii. Em 30.05.2014, às 10:00 horas, “V. Latina C.C. [colaborador 17]” (fls. 1696). 

viii. Em 16.06.2014, às 11:00 horas, “[colaborador 14] CCT” (fls. 1697). 

ix. Em 18.09.2014, às 10:00 horas, “[colaborador 17]” (fls. 1700). 

686. Em 2015, foram identificados na agenda de [colaborador 22] os seguintes contactos: 

i. Em 09.02.2015, às 09:00 horas, “[colaborador 7]” (fls. 1705). 

ii. Em 03.03.2015, às 20:00 horas, “Jantar [colaborador 16]” (fls. 1706). 

iii. Em 04.03.2015, às 09:00 horas, “V. Latina C.C. [colaborador 17]” (fls. 1706). 

iv. Em 20.04.2015, “[colaborador 9]” (fls. 1709). 

v. Em 13.10.2015, às 13:00 horas, “Almoço M.R [colaborador 14]” (fls. 1714). 

vi. Em 27.10.2015, às 14:00 horas, “[colaborador 14]” (fls. 1715). 

vii. Em 18.11.2015, às 13:00 horas, “[colaborador 14]” (fls. 1717). 

687. Em 2016, foram identificados na agenda de [colaborador 22] os seguintes contactos: 
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i. Em 15.01.2016, às 10:00 horas, “C.C. [colaborador 17] (Latina) (fls. 1721). 

 

ii. Em 8.03.2016, às 14:15 horas, “Vela Latina C/C /Prestibel [colaborador 17] (fls. 1724). 

iii. Em 8.03.2016, “marcar almoço c/ [colaborador 9]” (fls. 1724). 

iv. Em 21.07.2016, às 13:00 horas, “Almoço Vela Latina [colaborador 22] (fls. 1730). 

v. Em 28.07.2016, às 09:30 horas, “Vela Latina [colaborador 17]” (fls. 1731). 

vi. Em 21.09.2016, às 09:30 horas, “Vela Latina C.C. [colaborador 17] (fls. 1733). 

vii. Em 24.10.2016, às 09:00 horas, “C.H. Lisboa [colaborador 15]” (fls.1736). 

viii. Em 24.10.2016, às 11:30 horas, “V. Latina [colaborador 9]” (fls. 1736). 

ix. Em 24.10.2016, às 15:00 horas, “M.R [colaborador 22] “(fls. 1736). 
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x. Em 07.11.2016, às 11:00 horas, “Vela Latina (RC [colaborador 7]) (fls. 1737). 

xi. Em 08.11.2016, às 11:30 horas, “Vela Latina (RC [colaborador 7])” (fls. 1737). 

xii. Em 25.11.2016, às 09:00 horas, “Vela Latina (R.C. [colaborador 7])” (fls. 1739). 

688. Em 2017, foram identificados na agenda de [colaborador 22] os seguintes contactos: 

i. Em 10.02.2017, às 18:00 horas, “[colaborador 7]” (fls. 1742). 

ii. Em 30.03.2017, às 11.30 horas, “[colaborador 7]” (fls.1745). 

iii. Em 21.04.2017, às 10:00 horas, “[colaborador 14] (CCT)” (fls. 1746). 

iv. Em 31.05.2017, às 09:30 horas, “[colaborador 7]” (fls. 1749). 

v. Em 11.10.2017, às 17:00 horas, “[colaborador 7” (fls. 1752). 

689. Na documentação que consta dos autos relativa ao administrador da Prestibel, 

[colaborador 16], também conhecido como “[colaborador 35]”, foram identificadas as 
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seguintes anotações relativas a contactos com empresa visadas concorrentes e/ou 

administradores supra identificados: 

690. Relativamente ao ano de 2011: 

i. Em 18.02.2011, às 11:30 horas, “Vela Latina- JC [colaborador 22]” (fls. 1104)143. 

  

691. Em 2013, foram identificados os seguintes contactos: 

i. Em 24.04.2013, às 16:00 horas “telefonar [colaborador 14]” e às 16.30, “Telefonar J. 

[colaborador 22]” (fls.1122). 

 

143 Cf. fls. 1634, consta marcação na agenda de [colaborador 22] na mesma data e hora, na Vela Latina. 
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ii. Em 28.08.2013, às 13:00 horas, “Almoço D. Feijão- [colaborador 14]” (fls. 1129). 

iii. Em 21.11.2013, às 17:30 horas, “telefonar [colaborador 21] Prosegur” (fls. 1129). 

692. Cumpre ainda referir que consta dos autos o convite remetido, por [colaborador 38], diretor 

da Securitas, a [colaborador 15], diretor da Prestibel para a realização de uma reunião em 

07.03.2013 (documento Prestibel-0010). 

 

693. Foi ainda identificado em 12.05.2015, a seguinte anotação às 15:00 horas: “Vela Latina 

[colaborador 14]” (fls. 1113). 

694. A prova apreendida e junta aos autos e acima elencada confirma, assim, as declarações dos 

ex-colaboradores da Charon. Com efeito, estes elementos probatórios indicam que foram 

estabelecidos contactos regulares entre os representantes das visadas participantes no 

pacto de não agressão, desde, pelo menos, 05.02.2009. 

16.2 Pronúncias das visadas quanto ao comportamento 

695. As empresas visadas pronunciam-se nas suas defesas sobre os factos que configuram o 

comportamento em causa no presente processo e supra detalhado.  

16.2.1 Pronúncia do Grupo 2045 

696. As visadas 2045 e 2045-Galia afirmam na respetiva PNI que “[…] os comportamentos e 

categorias de comportamento elencados pela AdC, não correspondem nem se pode 
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presumir que correspondam a ilícitos concorrenciais […]”, referindo expressamente, neste 

sentido, individualmente e em abstrato, cada um dos atos e situações consideradas pela 

AdC como indícios que configuram o comportamento em causa no presente processo (fls. 

5247 a 5249).  

697. Neste contexto, as visadas 2045 e 2045-Galia afirmam que “cabe à AdC demonstrar que 

nenhuma outra justificação pode existir para determinado comportamento senão um 

acordo ilícito restritivo da concorrência” (fls. 5247 a 5249). 

698. Neste sentido, as visadas do Grupo 2045 apresentam o que consideram ser uma explicação 

alternativa para as diversas situações e atuações referidas pela AdC na NI ou, 

simplesmente, afirmam que a relevância jusconcorrencial da alegada prova indiciária é, no 

seu parecer, nula (fls. 5225 a 5280). 

699. Assim, quanto à estabilidade dos principais clientes das visadas referida pela AdC na secção 

11 da NI (secção 16 da presente Decisão), as visadas do Grupo 2045 contestam por um lado 

a metodologia utilizada pela AdC para atingir a sua conclusão e, por outro, afirmam que 

não se verifica tal estabilidade ou o seu valor probatório é nenhum, sendo que, no caso da 

2045- Gália, “só participa em concursos públicos lançados através do AQ 2014, não 

concorrendo a qualquer outro concurso público nem privado. Deste modo, é perfeitamente 

natural que o 2045-Gália ACE tenha mais estabilidade […]” (fls. 5249 a 5251). 

700. No que se refere ao comportamento das visadas nos procedimentos de contratação pública 

(cf. secção 11 da NI e secção 16 da presente Decisão), as visadas 2045 e 2045-Gália, 

questionam, de novo, a metodologia utlizada pela AdC e, em segundo lugar, alegam que “a 

AdC desconsidera erradamente todas as razões alternativas que podem explicar o 

posicionamento que as empresas visadas podem adotar num procedimento […]”, 

afirmando que, em qualquer caso, a sua participação nos referidos procedimentos é o 

resultado da normal atividade empresarial no concreto contexto jurídico e económico em 

que ocorre, aludindo e expressamente referindo as diversas especificidades e situações 

que, segundo as visadas, nada têm que ver com hipotéticos pactos com outros 

concorrentes (fls. 5254 a 5263). 

701. Assim, as visadas 2045 e 2045-Gália afirmam que, no caso das exclusões de propostas, tal 

poderia ser devido a estritas razões de negócio ou decorrente de erros humanos na 
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apresentação da documentação necessária, sendo que, no caso dos procedimentos 

lançados no âmbito dos AQ, as empresas previamente qualificadas estavam obrigadas a 

apresentar uma proposta, “ainda que nem sempre tivessem interesse em ganhar o 

concurso ou mesmo capacidade para cumprir devidamente a adjudicação […].”. Acrescem 

as visadas que “muitas vezes, não sendo economicamente racional apresentar proposta, mas 

estando obrigada a fazê-lo, definir um valor acima do preço base servirá sobretudo para 

sensibilizar a entidade adjudicante para a necessidade de recalcular tal preço […] e outras vezes 

a participação nos concursos pode servir também para obter informação do mercado” (fls. 

5254 a 5263 da PNI). 

702. Por último, e ainda neste contexto, as visadas 2045 e 2045-Galia declaram que podem 

apresentar “propostas agressivas para manter um cliente bom e com relevância estratégia 

em detrimento uma fazer uma proposta competitiva para ganhar um novo cliente”, sendo 

este comportamento, segundo as visadas, “um comportamento de gestão inteligente e, dir-

se-á, pró-concorrencial” (fls. 5260). 

703. No que se refere às relações contratuais entre as empresas visadas (cf. secção 11 da NI e 

secção 16 da presente Decisão), nomeadamente, as subcontratações, as visadas do Grupo 

2045, afirmam, por um lado, que não são contrárias à lógica de mercado, ao contrário do 

que afirma a AdC e, por outro lado, que a subcontratação entre empresas é cada vez mais 

comum e necessária neste setor, assinalando a subcontratação como, por vezes, a melhor 

ferramenta para responder à perda e conquista de clientes. Segundo as visadas, trata-se 

de uma questão de alocação eficiente e pró-concorrencial de recursos, de rentabilidade e 

de números (fls. 5238 a 5241 e 5263 a 5269). 

704. No que se refere à prova documental do comportamento das visadas apreendida nas 

diligências de busca e os contactos entre as empresas visadas (cf. secção 11 da NI e secção 

16 da presente Decisão), a 2045 e a 2045-Gália, aludem a que está em causa apenas uma 

única mensagem de correio eletrónico que as envolve, correspondendo, do ponto de vista 

do direito da concorrência, a uma troca de correspondência inócua, dado tratar-se de 

informação pública e referente a um procedimento passado, esclarecendo em qualquer 

caso “que existem relações pessoais entre funcionários da 2045 e Prestibel 

(nomeadamente entre [colaborador 39] e [colaborador 15] e que nesse contexto, por uma 

questão de cortesia e a pedido, foi enviado um email com a lista de Concorrentes e o 
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caderno de encargos desse concurso, ao qual a Prestibel não tinha concorrido)” (fls. 5269 a 

5271). 

705. Em particular, no que diz respeito aos contactos entre as empresas visadas, a 2045 e a 

2045-Gália, alegam que os agendamentos de reuniões constantes da NI não podem 

permitir à AdC presumir que existiam contactos destinados a acordar práticas ilícitas, 

afirmando que “há um sem número de razões lícitas, válidas e ponderosas para que alguns 

colaboradores das Visadas, nomeadamente ao nível da administração, comunicassem ou 

reunissem”, tais como razões comerciais, assuntos relativos à atividade das associações, dos 

contratos coletivos de trabalho, aquisições de negócios ou fusões. Acresce que, segundo as 

visadas, “não há qualquer indício no processo de que as marcações nas agendas de funcionários 

da Securitas e da Prestibel tenham efetivamente ocorrido e/ou que nelas tenha sido formulado 

qualquer acordo restritivo da concorrência” (fls. 5269 a 5271). 

706. Quanto ao requerimento de clemência apresentado pela Strong Charon, as visadas do 

Grupo 2045 declaram que se trata de uma declaração interessada da mesma e desprovida 

de provas cabais demonstrativas da existência de um acordo entre todas as visadas. 

Adicionalmente, as visadas afirmam que as declarações de [colaborador 31], [colaborador 

5], [colaborador 23], [colaborador 28], e [colaborador 6], por demonstrarem um 

conhecimento meramente indireto dos alegados factos, não apresentam depoimentos 

suscetíveis de serem considerados prova válida no processo, sendo que em ocasiões são 

contraditórias as conclusões da AdC (fls. 5241 a 5244 e 5272 a 5279). 

16.2.2 Pronúncia da Comansegur 

707. Na sua PNI, a Comansegur afirma que existe uma total ausência de prova e que o 

comportamento imputado pela AdC na NI é resultado “[…] da vida normal de uma empresa 

que se apresenta a concursos públicos, em particular em função das obrigações resultantes das 

regras procedimentais aplicáveis aos acordos-quadro e ou central de compras a que concorreu 

e a que se obrigou, de onde resultam deveres acrescidos às partes integrantes do mesmo, v.g., 

a obrigação de apresentar propostas em todos os concursos” (fls. 7079 a 7082). 

708. Acrescenta a Comansegur que o facto de ser uma empresa pequena tem um impacto na 

sua participação nos procedimentos concursais, “não lhe permitindo[rá], sempre, 

apresentar propostas que lhe permitam efetivamente discutir os concursos, não só porque 
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se trata, como se referiu, de uma empresa pequena, mas também porque, por essa mesma 

razão, não tem sempre capacidade de dar resposta a todos os concursos existentes, em 

particular dos acordos-quadro e ou centrais de compras onde participe”. Estas 

circunstâncias justificariam, segundo a Comansegur, a apresentação de propostas que 

iriam ser excluídas, sendo que, em determinadas ocasiões, também participaria nos 

procedimentos com propostas acima do preço base “para poder ter acesso às peças dos 

procedimentos, e, de igual modo, ao que o mercado apresentava a cada momento” 

(fls.7080). 

709. A Comansegur afirma ainda que “nunca esteve em qualquer reunião com nenhuma das 

empresas visadas para os fins referidos e apontados na NI” (fls. 7081). 

710. No que se refere às subcontratações, a Comansegur alega que o reduzido número de 

contratos de subcontratação mencionados na NI que envolve esta visada, não pode ser 

considerado como prova de ter participado num cartel. Acresce que, contrariamente às 

declarações dos colaboradores da Strong-Charon, “a subcontratação é mais do que habitual, 

seja neste sector, seja noutro. Tudo depende das condições de mercado e de cada empresa […]”. 

Neste sentido, a Comansegur explica as razões que motivaram as referidas 

subcontratações, nomeadamente a falta de vigilantes e/ou o reduzido prazo de adjudicação 

(fls. 7083 e 7084). 

711. Em relação à estabilidade dos principais clientes assinalada na NI (cf. secção 11 da NI e 

secção16 da presente Decisão), a Comansegur censura o facto de a AdC não mencionar 

também os clientes que esta visada perdeu e ganhou às outras empresas visadas, ao longo 

do período em causa. A Comansegur alude ainda à variação significativa das vendas desta 

empresa nos últimos 10 anos, para afirmar que não existe fundamentação que permita 

sustentar que a Comansegur é parte de um acordo cartel (fls. 7084 a 7087). 

16.2.3 Pronúncia da Grupo 8 

712. Na sua PNI, a visada Grupo 8 refuta as conclusões sobre os factos vertidas pela AdC na NI, 

afirmando que não se estribam em quaisquer elementos de prova e que os 

comportamentos comerciais da Grupo 8 são legítimos e lícitos (fls. 5557 a 5633). 

713. Neste contexto, a visada Grupo 8 alega que um pacto de não agressão como o que está em 

causa neste processo, deveria, por um lado, incluir todos ou quase todos os concorrentes 



 

200 

 

e, por outro lado, a sua execução deveria envolver um grau de sofisticação na transmissão 

de informações entre as empresas envolvidas, com trocas de informação regulares e 

permanentes ao longo de todo o período em causa, bem como um sistema de 

compensação entre as visadas por eventuais perdas resultantes do acordo, não constando 

da NI, segundo a visada Grupo 8, prova dos referidos elementos alegadamente 

indispensáveis de um pacto de não agressão. Em suma, considera a visada Grupo 8 que a 

AdC “construiu uma narrativa assente exclusivamente em presunções e conclusões, assente na 

utilização de amostragens, na utilização de excertos truncados ou descontextualizados de 

correspondência das visadas e de declarações de pessoas sem qualquer conhecimento direto 

dos factos […]” (fls. 5575 a 5581). 

714. No que se refere ao pedido de clemência apresentado pela Strong Charon, a visada Grupo 

8 alega que não resultam dos mesmos quaisquer elementos de prova da existência de uma 

infração, sendo que as declarações prestadas no âmbito do pedido de clemência pelos 

colaboradores da visada, também não apresentam elementos de prova direta das suas 

alegações, revelando, pelo contrário, evidentes contradições e relatando factos que não 

conheciam ou não presenciaram, pelo que, segundo a visada Grupo 8, a AdC deveria 

rejeitar liminarmente o requerimento. Acresce que, segundo a visada, a AdC apresenta 

versões distorcidas ou truncadas dos depoimentos (fls. 5581 a 5603). 

715. Em relação ao comportamento das empresas visadas no presente processo nos 

procedimentos de contratação pública, a visada Grupo 8 alega que não constam do 

processo as análises e cálculos empregues pela AdC para a definição da amostra constante 

dos parágrafos 320 a 355 da NI (parágrafos 558 a 694 da presente decisão), sendo que, em 

qualquer caso, considera a visada que “os comportamentos em causa, ainda que se 

verifiquem, não são comportamentos falseadores da concorrência, nem são ilícitos” (fls. 

5604 a 5611). 

716. Por outro lado, a visada Grupo 8 alega que “a impugnação de concursos públicos é um 

direito que assiste aos participantes sempre que entendam que os seus direitos e 

interesses legítimos não foram acautelados ou quando entendam que a entidade 

adjudicante violou a lei”, afirmando que “espanta até que a AdC possa concluir que o 

exercício de um direito seja, sem qualquer qualificação ou condição, manifestação direta 

de um comportamento falseador da concorrência […]” ou “quando uma visada mantém um 
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cliente histórico, é o resultado de um acordo entre todas as visadas envolvidas” (fls. 5606 a 

5608). 

717. No que se refere à estabilidade dos principais clientes destacada pela AdC na secção 11 da 

NI (secção 16 da presente Decisão), a visada Grupo 8 questiona a sua pertinência quanto à 

investigação em causa no presente processo, refutando incondicionalmente qualquer 

conclusão que a AdC possa retirar da tabela 19 da NI da existência de um pacto de não 

agressão envolvendo a Grupo 8 (fls. 5611 a 5612). 

718. Relativamente à prova documental que indicia o comportamento em causa no presente 

processo mencionada pela AdC na secção 11 da NI (secção 16 da presente Decisão), a visada 

Grupo 8 afirma que “demostra claramente a ausência de qualquer acordo ou pacto entre 

as visadas”, não resultando dos documentos apreendidos pela AdC “indícios ou elementos 

probatórios da sua participação num acordo restritivo da concorrência” (fls. 5615 a 5620). 

719. Neste contexto, a visada apresenta uma interpretação alternativa para a mensagem de 

correio eletrónico constante do parágrafo 358 da NI (parágrafo 615 da presente Decisão) 

que refere “trabalhar em conjunto entre os serviços da Grupo 8 e a concorrência”, 

afirmando que “não faz sentido alegar que esta cadeia de conversação interna corrobora a 

existência de um pacto de não agressão entre o Grupo 8 e o operador concorrente em 

causa quando um dos temas que é discutido nessa conversação intimamente é, 

precisamente, a visita de colaboradores do Grupo 8 ao local, previamente à apresentação 

da proposta”. E questionado “Qual seria o sentido de definir tal deslocação se, afinal, a 

proposta a apresentar fosse fictícia?” (fls. 5615 e 5616). 

720. No que se refere à mensagem de correio eletrónico constante do parágrafo 363 da NI 

(parágrafo 620 da presente Decisão), a visada Grupo 8 afirma que se trata de uma 

conversação entre um administrador do Grupo 8 e um diretor da Prosegur que “reflete 

apenas um “desabafo”, até em tom irónico, entre duas pessoas que se conhecem […]” e 

“que constatam a proximidade dos valores apresentados em propostas concorrentes […]” 

(fls. 5616 e 5617). 

721. Adicionalmente, a Grupo 8 contesta a análise que a AdC realiza da mensagem de correio 

eletrónico constante do parágrafo 368 da NI (parágrafo 625 da presente Decisão), 

afirmando que “não se indica qual o valor que os demais concorrentes (ou o suposto 
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"incumbente") iria apresentar (o que seria elemento essencial à implementação de um pacto de 

não agressão), apenas que o Grupo 8 iria apresentar um valor elevado (“ tabela alta"), e não 

resulta sequer do teor das mensagens que essa instrução implicaria, por exemplo, apresentar 

um valor acima do preço base do concurso; não se dá qualquer instrução quanto à completude 

ou incompletude da proposta a apresentar, pelo contrário, a última mensagem da cadeia de 

conversação indica claramente que se devem ter em conta os critérios de qualificação para não 

exclusão do concurso […]” (fls. 5617 a 5620). 

722. No que diz respeito aos contactos entre as empresas visadas apresentados nos parágrafos 

412 a 441 da NI (parágrafos 666 a 694 da presente Decisão), a visada Grupo 8 contesta as 

conclusões da AdC e repudia qualquer entendimento ou conclusão quanto a que tais 

contactos ou reuniões tiveram por objeto a discussão ou a implementação do alegado 

pacto de não agressão (fls. 5621 a 5625). 

723. Acresce que a visada Grupo 8 contesta as afirmações constantes da NI sobre as 

subcontratações, declarando que, “não só não é anátema ao princípio da concorrência na 

contratação pública, como é mesmo incentivada como instrumento de promoção do 

acesso aos contratos públicos” e permite uma maior flexibilidade na gestão de recursos e 

na alocação de meios, ainda mais no caso de empresas de pequena dimensão como a 

visada. Neste sentido, considera a Grupo 8 que a AdC não apresenta provas quanto à 

existência de qualquer entendimento prévio entre o Grupo 8 e Comansegur e/ou as 

restantes visadas que permita estabelecer a ligação entre a relação contratual e o alegado 

pacto de não agressão denunciado pela requerente de clemência (fls. 5625 a 5628). 

724. No que à duração da infração se refere, a visada Grupo 8 afirma que a duração da prática 

não se encontra estabelecida, atenta a diversidade de períodos alegadamente relevantes 

pertinentes para a acusação e mencionados ao longo da NI (fls. 5629 a 5631). 

725. A visada Grupo 8 alega, por fim, que a AdC não fundamenta as suas conclusões 

relativamente ao seu envolvimento num acordo restritivo da concorrência, não logrando 

demonstrar que “esse acordo existiu, quanto tempo durou, quem foram os seus 

participantes, nem os moldes da sua implementação” (fls. 5631 a 5633). 
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16.2.4 Pronúncia da Prestibel 

726. Na sua PNI, a visada Prestibel afirma que a prova recolhida pela AdC padece de um vício de 

interpretação e que os factos devidamente enquadrados permitirão à AdC valorar a prova 

com a exigida neutralidade. Neste sentido, a visada Prestibel assume que os representantes 

das visadas se reuniram, “mas ocasionalmente e num contexto de lazer, fora de qualquer 

conluio”. Também afirma que houve emails trocados entre as empresas visadas, “mas 

inócuos e sem qualquer relação com um eventual conluio” (fls. 4935 a 4939 e 8984 a 9000) 

727. Neste contexto, a Prestibel alega que no que se refere às reuniões, que não consta da NI 

menção ou prova de qualquer reunião conjunta entre as empresas visadas onde pudesse 

ter sido definida uma estratégia comum de atuação em conluio. Acresce, de acordo com a 

Prestibel, que a AdC nem sequer estabelece uma ligação entre reuniões específicas e 

concursos em concreto, apresentando justificações para esses contactos, tais como razões 

de amizade, laços familiares ou simplesmente colegas de profissão. A este propósito, a 

Prestibel alude à origem das empresas de segurança e aos laços criados pelos seus 

fundadores na década dos anos 70, bem como a posterior criação da associação AES, da 

qual o administrador da Prestibel, António [colaborador 16], foi fundador e presidente em 

1990 (fls. 4939 a 4942 e 8984 a 9009). 

728. Segundo a Prestibel, as declarações prestadas pelos colaboradores da Strong Charon no 

âmbito do requerimento de clemência, quanto aos contactos entre as empresas visadas, 

são meras especulações e imputações vagas (fls. 4941 e 4942 e 8984 a 9009). 

729. No que se refere à subcontratação, a visada Prestibel afirma na sua PNI que a mesma está 

contemplada no ordenamento jurídico e corresponde ao princípio da autonomia privada e 

à liberdade negocial entre as partes, envolvendo vantagens e sendo de interesse para as 

três partes envolvidas, as empresas e a entidade contratante (fls. 4942 a 4944 e 8984 a 

9009). 

730. Em relação à prova documental apreendida nas diligências de busca e apreensão, 

constante da secção 11 da NI (secção 16 da presente Decisão), a visada Prestibel alega que 

não pode ser considerada como indício da existência do alegado pacto, referindo, a este 

respeito, o reduzido número de documentos que envolvem a Prestibel, e apresentando 
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interpretações alternativas às atribuídas pela AdC para esses documentos (fls. 4944 a 4955 

e 8984 a 9009). 

731. Note-se, neste sentido, segundo a Prestibel, a mensagem de correio eletrónico do 

administrador [colaborador 17], mencionada no parágrafo 359 da NI (parágrafo 616 da 

presente Decisão) “… sao f.p” “corresponde a uma perceção pessoal deste Senhor quanto aos 

seus concorrentes”, e que não se pode ligar a um ilícito jusconcorrencial. 

732. No que se refere à mensagem constante do parágrafo 360 da NI (parágrafo 617 da presente 

Decisão) “vamos deixar a Comansegur tratar do assunto”, afirma a Prestibel que “havia casos 

em que pura e simplesmente não valia a pena concorrer”, sendo esse o sentido da referida 

mensagem (fls. 4945 e 8984 a 9009). 

733. Relativamente à estabilidade dos principais clientes das visadas constante da secção 11 da 

NI (secção 16 da presente Decisão), a Prestibel afirma na sua PNI que “há variadíssimos 

motivos para que os melhores clientes de um qualquer prestador de serviços se mantenham 

relativamente estáveis ao longo do tempo”, tais como a relação de confiança, conhecimento 

ou pessoal que se estabelece com o cliente, sendo que este é o funcionamento normal 

deste mercado, onde “o incumbente tem normalmente uma posição mais forte” (fls.4945 a 

4947 e 8984 a 9009). 

734. Na sua PNI, a visada Prestibel contesta as conclusões vertidas pela AdC na NI quanto o seu 

comportamento nos procedimentos de contratação pública, afirmando que “por vezes, uma 

empresa apresenta propostas com preço superior ou sem documentação integral porque não 

tem interesse em ganhar o concurso. Tem, contudo, interesse em saber qual o valor das 

propostas apresentadas pelos concorrentes”. No que se refere às eventuais impugnações dos 

concursos, a Prestibel declara que “o exercício de um direito constitucionalmente tutelado de 

acesso aos tribunais o entendimento da AdC poderia “coibir as empresas de se socorrerem de 

um instrumento disponível no ordenamento jurídico português para acautelar os seus direitos” 

(fls. 4947 a 4952 e 8984 a 9009). 

735. A visada Prestibel questiona ainda na sua defesa a ausência de elementos concretos na NI, 

que considera essenciais, sobre a conduta restritiva objeto do presente processo, 

nomeadamente, o início do pacto de não agressão, quem terá dado início, como se poderá 
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ter iniciado, o porquê de o mesmo se ter iniciado, quem motorizava e onde se reuniam os 

membros do cartel (fls. 4950 a 4952). 

736. Adicionalmente a visada Prestibel contesta o requerimento de clemência apresentado pela 

visada Strong-Charon, nomeadamente pela ausência de evidência firme que corrobore as 

afirmações constantes do mesmo, pelas inconsistências que considera existirem entre o 

referido requerimento e as afirmações constantes da NI, designadamente a divergência 

entre as empresas visadas mencionadas no requerimento e as empresas visadas nos 

processo, bem como as declarações contraditórias prestadas pelos colaboradores da 

Strong-Charon. Acresce a Prestibel que o requerimento é uma declaração interessada da 

visada com o único interesse de agredir os concorrentes e manipular a AdC em seu proveito 

exclusivo (fls. 4952 a 4957, 4936 e 8984 a 9009). 

737. Por último, a visada Prestibel apresenta na sua PNI uma alegada análise comparativa entre 

os indícios do comportamento das empresas visadas constantes da NI e o comportamento 

das empresas relativamente às quais o processo foi arquivado, alegando uma disparidade 

de análise sem fundamentação por parte da AdC (fls. 4957 a 4961). 

16.2.5 Pronúncia da Prosegur 

738. Na sua PNI, a visada Prosegur afirma que a AdC não lhe imputa factos concretos, nem faz 

prova dos mesmos “bastando-se com ilações e presunções indiciárias, vagas umas e outras, 

daí retirando conclusões genéricas e forçando a imputabilidade da comissão da infração à 

Prosegur”. Neste sentido, a visada menciona o caso específico da ausência de menção na 

NI de contratos de subcontratação celebrados pela Prosegur (fls. 4999 e 5009). 

739. No que se refere ao comportamento nos procedimentos de contratação pública constantes 

da NI, a visada Prosegur justifica a sua exclusão da maior parte dos concursos pela 

obrigatoriedade que o acordo quadro n.º 13, que vigorou de 2010 a 2014, impunha aos 

prestadores de serviços apresentarem proposta a todos os convites efetuados pelas 

entidades adquirentes e pelas entidades agregadoras para os lotes para os quais foram 

selecionados no âmbito do referido acordo quadro. Refere adicionalmente que, a partir de 

2014, a apresentação de propostas a concurso deixou de ser obrigatória, resultando numa 

diminuição da participação da Prosegur nos concursos lançados entre 2014-2017. Neste 

contexto, a Prosegur afirma que durante todo o período relevante, foi excluída de 
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procedimentos concursais em 7 situações e por diferentes motivos procedimentais, sendo 

que os preços que motivaram a exclusão da proposta da Prosegur se enquadram naquela 

que era a média praticada pela Prosegur à época, seguindo um processo de formação 

economicamente racional, apresentando detalhe dos motivos que deram lugar à sua 

exclusão em cada caso (fls. 5010 a 5015). 

740. Por outro lado, a visada Prosegur apresenta na sua PNI um juízo comparativo com as 

visadas relativamente às quais foi proferida decisão de arquivamento pela AdC no presente 

processo, afirmando que a sua conduta nos procedimentos constantes da NI não difere 

significativamente do comportamento dessas empresas (fls. 5015 a 5017). 

741. Relativamente à estabilidade de clientes no sector público, a visada Prosegur afirma que 

durante o período em causa existiu uma elevada rotação na sua carteira total de clientes 

públicos, sendo a taxa de saída superior à da entrada, pelo que alega que não se verifica, 

in casu, a manutenção do status quo quanto à retenção de clientes conforme alegadamente 

inferido pela AdC na Nota de Ilicitude (fls. 5017 e 5018). 

742. No que se refere aos contactos entre os representantes das empresas visadas constantes 

da secção 11 da NI (secção 16 a presente Decisão), a visada Prosegur alega, em primeiro 

lugar, que “não existem quaisquer agendamentos da autoria de representantes, ou 

trabalhadores, da Prosegur ou inscritos em documentos apreendidos nas suas instalações”, 

sendo que, a partir de 2014, não consta da NI nenhum agendamento que faça referência à 

Prosegur ou aos seus representantes ou trabalhadores. Acresce que, segundo a Prosegur, 

“não consta dos autos nenhum elemento probatório que sequer indicie que algum destes 

eventos se chegou efetivamente a realizar, nem a Visada dispõe de qualquer informação sobre 

a sua eventual realização ou contexto em que terão alegadamente ocorrido” e/ou que terá sido 

discutido nessas reuniões. Por último, alega a Prosegur que há motivos lícitos que podem 

subjazer à existência destas reuniões ou contactos, tais como encontros de natureza social, 

discussões sobre aspetos relativos a negociações do CTT, discussões de projetos 

legislativos ou reuniões realizadas no âmbito das associações empresariais do sector (fls. 

5018 a 5023) 

743. Neste contexto, a Prosegur alude às declarações prestadas pelos colaboradores da Strong 

Charon no âmbito do requerimento de clemência, sublinhando a falta de referência nas 

mesmas à Prosegur, ou apenas “vagamente”, impedindo desse modo que suporte as 
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conclusões alcançadas pela AdC sobre a participação desta visada no pacto de não 

agressão (fls. 5023 e 5024).  

744. Ainda neste âmbito, a Prosegur afirma que, no que se refere à restante prova documental 

constante da NI, existe apenas uma mensagem de correio eletrónico que referencia a 

Prosegur (parágrafo 361 da NI e parágrafo 618 da presente Decisão), sublinhando que o 

teor da mesma não indicia qualquer alinhamento anticoncorrencial entre as visadas, 

fornecendo uma interpretação para esta mensagem diferente daquela constante da NI. 

Com efeito, segundo a Prosegur, apenas resulta desta mensagem que o representante da 

Grupo 8 considera a proposta da Prosegur suscetível de vir a ser vencedora, pelo que a 

Prosegur teria apresentado uma proposta competitiva, seguindo desse modo uma 

estratégia autónoma (fls. 5024 e 5025). 

745. Em suma, a visada Prosegur alega que AdC baseia a sua acusação exclusivamente em 

elementos de prova manifestamente insuficientes e imprecisos, que não permitem 

demonstrar a existência duma concertação corroborada pelo comportamento de facto da 

Prosegur (fls. 4999 a 5026). 

16.2.6 Pronúncia da Securitas 

746. A visada Securitas alega, na sua PNI, que todos os elementos considerados na NI mostram 

que “o comportamento da Securitas foi ditado, não por um alegado conluio com as demais 

visadas, mas por razões legais e económicas e que a Securitas adotou um comportamento 

similar ao adotado pelas empresas não visadas”. Neste sentido, a Securitas contesta as 

conclusões quanto aos factos alcançadas pela AdC na NI e afirma que as exposições levadas 

ao conhecimento da AdC, o requerimento apresentado pela Strong Charon, as declarações 

prestadas no seu seguimento, a informação remetida à AdC seja pelas visadas, seja pelas 

entidades adjudicantes em resposta a pedidos de elementos, bem como a prova 

apreendida, não demonstram o envolvimento da Securitas num alegado pacto de não 

agressão, com vista à repartição do mercado e à fixação de preços (fls. 5649 a 5739) 

747. Neste sentido, a Securitas afirma que não resultam indícios das exposições e/ou denúncias 

apresentadas junto da AdC de qualquer coordenação entre as empresas visadas, sendo 

que alguma destas últimas são caluniosas e infundadas (fls. 5667 a 5675). 
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748. A visada Securitas questiona o critério de acusação utilizado pela AdC, argumentando que 

a conduta imputada à visada é transversal a todo o setor, e não exclusiva das empresas 

visadas, pelo que contesta a Autoridade ter decidido acusar apenas algumas empresas (fls. 

5674). 

749. No que se refere ao pedido de clemência apresentado pela Strong Charon e às declarações 

prestadas no âmbito das mesmas, a visada Securitas denuncia que a Autoridade selecionou 

cirurgicamente as passagens dos depoimentos mais convenientes para demonstrar sua 

teoria e das quais se socorreu de forma descontextualizada. Acresce que, segundo a 

Securitas, a requerente de clemência pretende a exclusão de concorrentes do mercado (fls. 

5676). 

750. Relativamente ao comportamento da visada nos procedimentos de contratação pública 

constantes da secção 11 da NI (secção 16 da presente Decisão), a Securitas refere que não 

consegue acompanhar a seleção de entidades relevantes realizada pela AdC, nem verificar 

o resultado da sua análise, sendo que a informação do Portal Base nem sempre é a correta. 

Neste sentido, a Securitas afirma que os dados em que assentou a análise da AdC, quanto 

ao suposto comportamento das visadas, estão incompletos ou errados, sendo que os 

dados corretos mostram que não existem quaisquer indícios de coordenação entre visadas. 

Por estes motivos, a Securitas afirma que as conclusões da AdC quanto ao comportamento 

não podem ser consideradas, destacando para o efeito eventuais imprecisões e/ou 

omissões das tabelas 4 a 18 da NI (tabelas 4 a 18 da presente Decisão) e apresentando uma 

comparação com o comportamento nos procedimentos das empresas não visadas, bem 

como alegadas novas tabelas com a alegada correta e completa informação, incluindo a 

totalidade dos lotes dos procedimentos de contratação pública constantes dos autos (fls. 

5696 a 5712).  

751. Quanto à estabilidade dos principais clientes das empresas visadas durante o período em 

causa no presente processo e à tabela 23 da NI (tabela 23 da presente Decisão), a visada 

Securitas questiona o conceito de estabilidade de clientes utilizado pela AdC, bem como a 

medida de tal conceito, para posteriormente alegar que as conclusões da AdC não são 

testáveis e, portanto, não devem ter valor probatório. Acresce que, segundo a Securitas, “a 

estabilidade de clientes, por si só, não deve ser interpretada como um indicador credível 

de conluio entre empresas”. Neste contexto, a Securitas apresenta diversas análises 
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considerando a alegada amostra de procedimentos escolhidos pela AdC, para concluir que 

a mudança de prestador foi significativa e que, portanto, as empresas visadas não se 

coordenaram, sendo que a estabilidade, ainda que possa existir, poderá ser explicada por 

motivos não relacionados com um alegado pacto (fls. 5712 a 5722). 

752. No que se refere à subcontratação, a visada Securitas afirma que tem um racional 

económico não relacionado com um conluio e ocorre porque as partes têm ganhos 

económicos que surgem pela falta de capacidade técnica, pelos custos de ajustamento de 

capacidade, pela poupança de custos de mudança e dificuldades em garantir prazos, 

apresentando detalhe nesse sentido das subcontratações que envolvem a Securitas e 

constantes da NI (fls. 5723 a 5730). 

753. Na sua PNI, a visada Securitas manifesta-se sobre as mensagens de correio eletrónico 

apreendidas durante as diligências de busca e que constam dos parágrafos 356 a 368 da 

NI (parágrafos 613 a 625 da presente Decisão), sublinhando que apenas existe uma 

mensagem que lhe diz respeito (parágrafo 364 da NI e parágrafo 621 da Decisão), 

apresentando uma interpretação diferente da constante da NI para a afirmação 

“[…].Lembre-se que este esforço foi para “sacar” o cliente à Strong”, referindo que se trata, 

não como a AdC entendeu senão “da típica gíria comercial e do típico pedido para que [a] 

revisão fosse ‘generosa’”. Assim, considera a Securitas que daquela referência não se pode 

extrair um esforço coletivo no sentido da Strong perder o cliente (fls. 5730 a 5732). 

754. Por último, a visada Securitas alude aos contactos que existem entre as empresas visadas 

e, em particular, às cópias das agendas do administrador e diretor da Securitas que 

constam da NI. Neste sentido, a Securitas alega que o mero agendamento de contactos ou 

meras anotações não demonstra que se tenha verificado um qualquer contacto efetivo, e 

que mesmo que se tenham verificado, tal não demonstra que os seus intervenientes se 

tenham conluiado no sentido de concertar posições relativas à participação em concursos 

públicos, pelo que, segundo a Securitas, a AdC está a exigir-lhe fazer prova de facto 

negativo. Acresce a Securitas que os eventuais contactos terão ocorrido dentro da 

legalidade, nomeadamente no âmbito da preparação de reuniões ou discussões da 

associação AES, de iniciativas legislativas como alterações dos CCT (fls. 5733 a 5737). 
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16.3 Posição da Autoridade quanto à contestação dos factos que configuram o 

comportamento 

755. Sem prejuízo dos múltiplos aspetos salientados pelas visadas nas respetivas PNI quanto à 

matéria facto, cumpre referir que o comportamento das mesmas nos procedimentos de 

contratação pública, nomeadamente i) a não apresentação de propostas, a apresentação 

de propostas inválidas/ou coladas ao preço base, ii) a impugnação da adjudicação de 

concursos, iii) a existência de contactos entre representantes das empresas visadas, iv) a 

existência de relações contratuais entre as empresas visadas, bem como v) a manutenção 

de determinados clientes ao longo do período em causa e vi) a existência das mensagens 

de correio eletrónico constantes da NI, não foram objeto de qualquer contestação.  

756. Com efeito, as empresas visadas apresentam nas suas PNI considerações de índole 

contextual, justificações e/ou explicações tendencialmente genéricas por referência aos 

factos apurados pela AdC e constantes da NI, que consideram legitimar a sua conduta 

(parágrafos 698, 700 a 705, 707, 708, 710, 715, 719 a 723, 726, 727, 730 a 734, 739, 744, 746 

e 752 a 754). Contudo, estas considerações não relevam para efeitos de delimitação da 

matéria de facto, podendo, no entanto, ser considerados para efeitos da apreciação jurídica 

da conduta em causa ou justificação do comportamento das empresas visadas.  

757. Deste modo, estas questões, bem como as considerações relativas à apreciação das provas 

e/ou à alegada ausência de valor probatório dos elementos constantes da NI (parágrafos 

696 a 698, 703 a 706,707, 709 a 711, 712 a 714, 716, 718, 722 a 723, 725, 726 a 732, 734 a 

737, 738, 742 a 745, 747 a 749 e 751 a 754), serão analisadas e respondidas à luz da prática 

decisória nesta matéria e da jurisprudência dos tribunais, europeus e nacionais, sobre a 

aplicação dos princípios da apreciação das provas, em secção própria, para o efeito, da 

presente Decisão (cf. secção 18.3.2). 

758. Na presente secção serão, assim, apenas abordadas e respondidas as alegações 

apresentadas pelas empresas visadas em sede de PNI que recaem sobre a existência dos 

elementos de facto que configuram o comportamento e não a sua justificação, o que, como 

supra referido, será analisado na secção 18.3.2. 

759. Neste contexto, as empresas visadas contestam a matéria de facto por referência, em 

primeiro lugar, à informação que integra as tabelas 4 a 18 constantes da NI (tabelas 4 a 18 
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da presente Decisão) e que apresentam o comportamento das visadas em determinados 

procedimentos concursais. As visadas questionam a metodologia e a fonte utilizada pela 

AdC para selecionar as entidades contratantes, bem como a veracidade e/ou a exatidão da 

informação indicada, destacando para o efeito eventuais imprecisões e/ou omissões dos 

dados e defendendo que as afirmações da AdC quanto ao comportamento não podem, em 

consequência, ser consideradas (parágrafos 700, 715 e 750, e fls. 5254 a 5263, 5604 a 5611 

e 5696 a 5712). 

760. A este respeito cumpre referir, em primeiro lugar, que, contrariamente às afirmações das 

empresas visadas, a metodologia utilizada pela AdC para determinação das entidades 

contratantes a contactar para efeitos de recolha de informação relativa a procedimentos 

concursais lançados para a aquisição dos serviços em causa, consta dos parágrafos 76 a 78 

da NI (parágrafos 91 a 93, e fls. 3301 a 3369).  

761. Efetivamente, a informação foi solicitada às entidades contratantes consideradas como 

clientes públicos eventualmente mais relevantes das empresas visadas, selecionadas de 

acordo com a informação constante do Portal Base e seguindo, para o efeito, a metodologia 

detalhada na nota de rodapé n.º 15 da NI:  

“Para o feito, foi calculado, em primeiro lugar, o preço contratual total pago por cada entidade 

adjudicante (i.e. ‘cliente público’) a todas as empresas em causa, por serviços de segurança e 

vigilância (isoladamente ou em combinação com outros serviços), durante todo o horizonte 

temporal disponível no Portal Base (2009 – 2019). Do resultado desta análise, foram assim, 

selecionadas as principais 20 entidades adjudicantes, em termos de total de preço contratual 

pago. 

Em segundo lugar, calculou-se o preço contratual total pago por cada entidade adjudicante a 

cada uma das empresas em causa, pela prestação de serviços de segurança e vigilância humana 

(isoladamente ou em combinação com outros serviços), durante todo o horizonte temporal 

disponível no Portal Base (2009 – 2019). 

Posteriormente, selecionaram-se, para cada empresa em causa, as 20 principais entidades 

adjudicantes (i.e. principais, 20 ‘clientes públicos’), em termos de total de preço contratual pago. 
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Foram consideradas, ainda, entidades que celebraram contratos com as visadas de prestação 

dos serviços em causa, em relação aos quais poderia ter existido subcontratação dos serviços 

entre as empresas visadas”. 

762. Neste sentido, cumpre mencionar que, perante a impossibilidade de solicitar informação à 

totalidade das entidades que adquirem, ao abrigo das regras da contratação pública, os 

serviços em causa no presente processo, a AdC selecionou o grupo de entidades, 

consideradas como clientes públicos mais relevantes das empresas visadas, 

suficientemente representativo, que permitisse examinar o comportamento das visadas 

em procedimentos de contratação pública. Para o efeito, a AdC acedeu ao Portal Base, uma 

base de dados que tem como função essencial “centralizar a informação sobre os contratos 

públicos celebrados em Portugal, configurando um espaço virtual onde são publicitados os 

elementos referentes à formação e execução dos contratos públicos, permitindo assim o seu 

acompanhamento e monitorização […] A informação que chega ao Portal provém de diversas 

entidades e é comunicada, em ‘blocos de dados’, em diferentes momentos do processo de 

contratação pública e da execução do contrato”144. A gestão do Portal BASE é da 

responsabilidade do IMPIC, I.P. e os dados de natureza pública constantes do Portal BASE 

podem ser extraídos automaticamente, de forma gratuita, através do próprio portal 

www.base.gov.pt e de outros portais públicos, como o portal dados.gov.pt.  

763. Por conseguinte, não se vislumbra fonte mais adequada para o fim de selecionar o grupo 

de entidades contratantes, suficientemente representativo para efeitos de aquisição, às 

empresas visadas, de serviços de vigilância e segurança humana em Portugal, às quais, 

posteriormente, se solicitou toda a informação pertinente relativa aos procedimentos 

concursais lançados ao abrigo das regras da contratação pública para a adquisição de tais 

serviços (parágrafo 92 e fls. 3301 a 3371).  

764. No que se refere às alegações das visadas sobre a existência de eventuais imprecisões e/ou 

omissões nas tabelas 4 a 18 da NI, que desvirtuariam as conclusões alcançadas pela AdC 

quanto ao comportamento das empresas visadas, importa salientar que os dados 

 

144https://www.base.gov.pt/Base4/pt/o-portal/base/  

https://www.base.gov.pt/Base4/pt/o-portal/base/
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constantes das referidas tabelas plasmam de forma integral a informação solicitada pela 

AdC e remetida pelas próprias entidades contratantes.  

765. Acresce que, verificada cada uma das alegadas imprecisões ou lapsos assinalados pela 

visada Securitas na sua PNI (parágrafo 750), cumpre referir que não se constata uma única 

situação que permita alterar as conclusões quanto ao comportamento das empresas 

visadas vertidas com relação a cada uma das tabelas constantes da secção 11.1.1 da NI 

(secção 16.1.1 da presente Decisão). 

766. Com efeito, as diversas situações apontadas pela Securitas incidem sobre aspetos 

irrelevantes para efeitos de identificação do comportamento em causa, designadamente 

no que respeita à apresentação de propostas excluídas, não apresentação de proposta ou 

adjudicação de procedimentos. Neste sentido, os alegados lapsos – contidos nas respostas 

das entidades contratantes aos pedidos de elementos da AdC – respeitantes à 

apresentação de proposta por parte da empresa visada 2045, ao invés da visada 2045-Gália, 

num determinado lote, ambas do mesmo grupo económico, o valor específico de uma 

determinada proposta automaticamente excluída, o exato preço base e/ou o facto de não 

terem participado num determinado procedimento outras empresas não visadas, não 

invalida, seja em que vertente for, a constatação da participação das empresas visadas de 

acordo com o comportamento confessado pela Strong Charon e melhor detalhado na 

secção 9 da NI. 

767. Quanto à alegada ausência da totalidade dos lotes constantes dos procedimentos 

remetidos pelas correspondentes entidades contratantes nas tabelas 4 a 18 da NI, cumpre 

salientar que a AdC destacou nas mesmas aqueles procedimentos concursais nos quais é 

possível identificar, sem equívoco, o comportamento das empresas visadas que configura 

o denunciado pacto de não agressão. Com efeito, as tabelas que, no entender da Securitas, 

deveriam constar da NI, alegadamente retificadas e completas, poderão induzir a erro, 

desvirtuando os dados reais e impedindo, desse modo, uma adequada apreciação do 

comportamento das visadas no mercado em causa, atendendo a que as mesmas 

eventualmente incluirão procedimentos desconsiderados pela AdC, por diversas razões, 

como referido no paragrafo 322 da NI (parágrafo 560 da presente Decisão), tais como 

procedimentos/lotes de valor reduzido e/ou procedimentos lançados por ajuste direto sem 

consulta prévia ou por convite a uma única empresa.  



 

214 

 

768. Por esse motivo, tal como consta do parágrafo 321 da NI (parágrafo 559 da presente 

Decisão), a AdC afirma que foi “(…) possível identificar, num alargado número de 

procedimentos, o comportamento denunciado a esta Autoridade”, em lugar de generalizar 

tal afirmação a todos os procedimentos constantes dos autos.  

769. Em qualquer caso, cumpre destacar que da PNI da Securitas não constam as referidas 

novas tabelas alegadamente completas e retificadas, pelo que esta Autoridade se vê 

impedida de se pronunciar, em pormenor, sobre as mesmas, bem como sobre a análise 

apresentada pela Securitas a este respeito. 

770. Por conseguinte, nenhuma das alegações apresentadas pelas visadas, neste contexto, põe 

em causa as conclusões vertidas pela AdC quanto à matéria de facto, e em particular, 

quanto às constantes dos parágrafos 444 e 446 da NI (parágrafos 787 e 789 da presente 

Decisão). 

771. Por último, a análise comparativa do comportamento das empresas visadas versus outras 

empresas não destinatárias da presente Decisão, nos procedimentos constantes das 

tabelas 4 a 18 da NI (tabelas 4 a 18 da presente Decisão), apresentadas pelas visadas nas 

suas PNI (parágrafos 737, 740 e 750 e fls. 4957 a 4961, 5015 a 5017 e 5696 a 5712) para 

concluir pela identidade de comportamentos e, portanto, pela ausência de conduta ilícita 

entre empresas visadas, carece de qualquer fundamento. Com efeito, cabe à AdC apreciar 

e decidir, face às circunstâncias de cada caso concreto e a todos os elementos na sua posse, 

sobre a eventual imputação de uma conduta a uma determinada empresa.  

772. Cumpre recordar, neste sentido, que os elementos de prova que deram lugar à instauração 

do presente processo sustentavam a adoção de um comportamento restritivo da 

concorrência por parte de um conjunto determinado de empresas que operam no mercado 

em causa, tendo sido aberto o competente inquérito contra esse conjunto específico de 

operadores (parágrafos 1 a 24, e fls.37 a 50, 52 a 55, 166 a 334, 335, 336 a 337, 412 a 426 e 

503 a 514). Sucede, porém, que os elementos probatórios subsequentemente obtidos pela 

AdC, mormente resultantes da realização das competentes diligências probatórias, bem 

como as declarações prestadas pelos colaboradores da Requerente de clemência 

(parágrafos 28 a 55, e fls. 15 a 35, 645 a 808, 800 a 864, 865 a 950, 956, 950 a 955, 4122 a 

4127, 957 a 1010, 1011 a 1185, 2309 a 2316, 2318 a 2324, 4128 a 4131, 1186 a 1215, 1216 

a 1465, 1475 a 1538, 1539 a 1543, 1566 a 1766, 1483 a 1489, 1497 a 1499, 1517 a 1520, 1544 
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a 1565, 2340 a 2346, 1483 a 1489, 1497 a 1499, 1517 a 1520, 1544 a 1565, 4132 a 4142, 1776 

a 1814, 1815 a 1876, 2297 a 2308, 846 a 864, 1002 a 1010, 1216 a 1273, 2349 a 2350 e 2352 

a 2445), permitiram concluir pela participação no comportamento restritivo em causa das 

empresas visadas destinatárias da presente Decisão, e apenas destas. Neste contexto, a 

AdC considerou necessário analisar os procedimentos concursais nos quais estas últimas 

empresas visadas tinham participado, desde o ano de 2009. 

773. Assim sendo, as informações sobre os procedimentos constantes das tabelas referidas 

supra, foram solicitadas atendendo, como anteriormente detalhado, às considerações 

relacionadas unicamente com as empresas visadas no presente processo, pelo que não é 

possível extrapolar a análise realizada para as condutas dos operadores não abrangidos 

pelo processo e, ainda menos, retirar conclusões quanto a situações não contempladas na 

investigação realizada.  

774. Além disso, o comportamento de outras empresas que operam no mercado em causa 

nunca poderá invalidar as conclusões da AdC quanto à matéria de facto, designadamente 

no que diz respeito à participação das empresas visadas desde, pelo menos, o ano de 2009, 

em procedimentos lançados por entidades públicas ao abrigo das regras da contratação 

pública para a prestação de serviços de vigilância e segurança humana, de acordo com o 

comportamento confessado pela Strong Charon e detalhado nos parágrafos 320 a 355 da 

NI (parágrafos 558 a 612 da presente Decisão, fls. 3301 a 3371, 2301, 2304, 3777, 3378, 3442 

a 3443, 3440 a 3441 e 3444 a 3445, 3470 a 3471, 3625 a 3629, 3470 a 3471, 3432 a 3433 e 

3647 a 3649, 3448 a 3449, 3446 a 3447, 3455 a 3456, 3434 a 3435, 3594 a 3595 e 3645 a 

3646, 3450 a 3451, 3621 a 3624 e 3630 e 3634, e documento Securitas-0093), tendo sido 

este comportamento apenas um elemento do conjunto de indícios que constam dos autos 

que levou esta Autoridade a concluir pela participação das empresas visadas no 

denunciado pacto de não agressão. 
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775. Sem prejuízo do referido supra, salienta-se a este respeito que o facto de outras empresas 

que operam no mesmo mercado não terem sido acusadas pela AdC não retira qualquer 

responsabilidade às empresas visadas no presente processo145.  

776. Assim sendo, as alegações das visadas carecem de fundamentação e não podem ser 

acolhidas por esta Autoridade. 

777. As empresas visadas contestam ainda a matéria de facto constante da NI, por referência às 

considerações vertidas pela AdC relativas à estabilidade dos principais clientes durante o 

período 2010-2019, constantes dos parágrafos 376 a 401 da NI (fls. 3434 a 3435, 3594 a 

3595, 3645 a 3646, 3617 a 3619, 3635 a 3637, 3635 a 3637, 3472 a 3473, 3565 a 3582, 3463 

a 3467, 3664 a 3709, 3735 a 3736, 3737 a 3740, 3737 a 3740, 3713 a 3715, 3741 a 3743, 3898 

a 3899, 3934 a 3936, 3756 a 3761, 3756 a 3761, 3565 a 3582, 3463 a 3467, 3664 a 3709, 3735 

a 3736 e 3737 a 3740, 3737 a 3740, 3713 a 3715, 3741 a 3743, 3898 a 3899 e 3934 a 3936, 

3756 a 3761, 3744 a 3747, 3744 a 3747, 3720 a 3721, 3724 a 3729 e 3748 a 3751, 3565 a 

3582, 3565 a 3582, 3463 a 3467, 3664 a 3709, 3735 a 3736 e 3737 a 3740, 3737 a 3740, 3713 

a 3715, 3741 a 3743, 3898 a 3899 e 3934 a 3936, 3756 a 3761, 3744 a 3747, 3744 a 3747, 

3720 a 3721, 3724 a 3729, 3541 a 3545, 3541 a 3545, 3468 a 3469 e 3617 a 3619, 3635 a 

3637, 3635 a 3637, 3472 a 3473, 3565 a 3582, 3463 a 3467, 3664 a 3709, 3735 a 3736, 3737 

a 3740, 3481 a 3533 e 3713 a 3715). 

778. Neste sentido, as visadas questionam, por um lado, a metodologia e ausência do critério 

de medida utilizado pela AdC para atingir tal conclusão e, por outro lado, afirmam que não 

se verifica essa estabilidade, tendo existido uma elevada rotação ou mudança de clientes 

naquele período (parágrafos 699, 711, 717, 733, 741 751, e fls. 5249 a 5251, 7084 a 708, 

5611 a 5612, 4945 a 4947 e 8984 a 9009, 5017 e 5018 e 5712 a 5722). 

779. Quanto à alegada ausência de critério de medida e à contestada metodologia utilizada pela 

AdC, cumpre referir que, nos parágrafos 370 e 371 da NI (parágrafos 627 a 628 da presente 

Decisão, e fls. 3541 a 3545, 3541 a 3545, 3468 a 3469 e 3617 a 3619, 3635 a 3637, 3635 a 

 

145 V. neste sentido acórdão do Tribunal Geral de 20 de Abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e 
o./Comissão, dito «PVC II», T 305/94 a T 307/94, T 313/94 a T 316/94, T 318/94, T 325/94, T 328/94, T 329/94 e 
T 335/94, Colect., p. II 931, n.° 1237: “[…] a partir do momento em que uma empresa tiver violado o artigo 81.°, 
n.° 1 CE [atual 101.º n.º 1 TFUE], não pode furtar se a toda e qualquer sanção com o fundamento de não ter sido 
aplicada uma coima a outro operador económico […]”. 
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3637, 3472 a 3473, 3565 a 3582 e 3735 a 3736 e 3737 a 3740, 3737 a 3740, 3713 a 3715, 

3741 a 3743, 3898 a 3899 e 3934 a 3936, 3756 a 3761, 3744 a 3747, 3720 a 3721, 3724 a 

3729 e 3748 a 3751), a AdC fundamenta o pedido dos 20 principais clientes às empresas 

visadas com o fim de “poder verificar se as empresas visadas mantêm os seus clientes mais 

importantes” ao longo do período em causa. De salientar que, como indicado pela AdC, os 

20 principais clientes representam, em vários anos, quase a totalidade do mercado em 

objeto de investigação. 

780. Neste sentido, a AdC verificou que esses 20 clientes estavam concentrados ou eram 

compreendidos por um número reduzido de entidades prestadoras de serviços de 

segurança e vigilância humana. Este facto, implica, no entender da AdC, uma anormal 

estabilidade de clientes, manifestada, no caso de determinadas empresas visadas, de 

maneira mais evidente, como constatado nos parágrafos 374 a 397 da NI (parágrafos 631 

a 655 da presente Decisão, e fls. 3468 a 3469 e 3617 a 3619, 3635 a 3637, 3635 a 3637, 3472 

a 3473, 3565 a 3582, 3463 a 3467, 3664 a 3709, 3735 a 3736, 3737 a 3740, 3737 a 3740, 3713 

a 3715, 3741 a 3743, 3898 a 3899, 3934 a 3936 e 3756 a 3761). 

781. Adicionalmente, para efeitos da pretendida análise, e atendendo ao alargado número de 

visadas, bem como de clientes e anos em causa, foi necessário, por razões de exame e para 

efeitos de apresentação, recorrer aos sete principais clientes de cada empresa visada em 

termos de faturação no âmbito da contratação pública, os quais representam mais de 70% 

da faturação dos principais clientes.  

782. Esta análise, tal como mostram as tabelas 19 a 26 da NI (tabelas 19 a 26 da presente 

Decisão), evidencia a afirmada estabilidade de principais clientes no período em causa, 

estando, na maior parte dos casos, concentrados em apenas 12 a 18 empresas num espaço 

temporal de 10 anos. Pelo que a alegada rotação de clientes, a ter existido, só poderá ter 

incidido sobre os clientes menos representativos em termos de faturação. 

783. Especial menção requer a situação das empresas visadas 2045 e 2045-Gália, que 

constituem uma única unidade económica e operam neste mercado de maneira 

complementar, o que explicaria a ausência da alegada manifesta estabilidade da carteira 

de clientes, no caso particular da visada 2045. Com efeito, os dois principais clientes da 

visada 2045, passam, em 2015, a ser os 2 principais clientes da visada 2045-Galia, pelo que 
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essa alegada rotação ou mudança de clientes é ficcionada e não pode, por esta razão, ser 

acolhida, tratando-se da mesma empresa para efeitos de direito da concorrência.  

784. Assim sendo, e face ao supra exposto, os argumentos apresentados pelas empresas 

visadas em sede de PNI, neste contexto, não permitem alterar a identificação dos factos 

apurados pela AdC no que ao comportamento das visadas no mercado em apreço diz 

respeito, por referência aos elementos probatórios constantes dos autos. 

17  Síntese da matéria de facto 

785. De acordo com as denúncias e exposições de entidades adjudicantes e de empresas a 

operar neste mercado que constam dos autos, bem como com o Requerimento 

apresentado pela Strong Charon e as declarações dos seus colaboradores, as empresas 

visadas, designadamente o Grupo 2045, através da 2045 e da 2045-Gália, a Comansegur, a 

Grupo 8, a Prestibel, a Prosegur, a Securitas e a extinta Charon (atual Strong Charon), 

adotaram comportamentos anticoncorrenciais, na participação em procedimentos 

lançados ao abrigo das normas da contratação pública para a prestação de serviços de 

vigilância e segurança humana, em Portugal, com vista à proteção e manutenção de 

determinados clientes de cada uma destas empresas visadas (parágrafos 1 a 23, 116 a 188, 

e fls.37 a 50, 52 a 55, 166 a 334, 335, 336 a 337, 412 a 426, 1878 a 2296 e 2818 a 3267 e 

3379). 

786. A proteção de clientes das referidas empresas visadas seria alcançada através da 

participação nos referidos procedimentos, mediante a não apresentação de propostas, ou 

apresentação de propostas fictícias ou de propostas “sombra”, como forma de criação de 

uma aparente concorrência, apresentando, neste sentido, (i) propostas acima do preço 

base ou incompletas – determinando automaticamente a exclusão das mesmas, e/ou (ii) 

propostas não competitivas, destinadas ao fracasso, por incluírem valores superiores aos 

das propostas que seriam apresentadas pelas visadas a quem o procedimento, nos termos 

do acordado, deveria ser adjudicado. 

787. Os comportamentos efetivamente adotados pelas empresas visadas no âmbito dos 

múltiplos procedimentos de contratação pública analisados refletem, tal como declarado 

pelo Requerente de clemência e seus colaboradores, o confessado pacto de não agressão 
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ou de manutenção da carteira de clientes, existente entre as empresas visadas 

participantes no mesmo. 

788. Acresce que a prova documental constante dos autos, os elementos remetidos pelas 

entidades adjudicantes e pelas empresas visadas, bem como a prova apreendida durante 

as diligências de busca e apreensão realizadas pela AdC, corroboram o entendimento 

explicitado supra. 

789. Nos termos acima expostos, resulta, em síntese, provado, com fundamento nos elementos 

probatórios referenciados supra, que: 

a) As empresas visadas operam no mercado da vigilância e segurança humana, e 

participam em procedimentos lançados ao abrigo das normas da contratação 

pública para a prestação dos referidos serviços em Portugal (parágrafos 358 a 418, 

e fls. 442, 522, 10908, 10907, 10909, 11098, 3736, 8942, 3736, 3738, 8942, 8945, 527, 

11098, 532, 447, 10937, 3715, 9315, 462, 3849, 565, 1905, 10902, 3743, 8940, 462, 

466, 3849, 10887, 3759, 8902, 470, 582, 3270, 3849, 10935, 10939, 10935, 10939, 

10935, 5009, 8953, 483, 10900 a 10901, 610, 10900, 10900, 11099, 3728, 8933, 483, 

489, 625, 1879, 2810, 11068, 624, 10894, 11068, 3751, 8949, 3751 e 489); 

b) As empresas visadas, Grupo 2045, através da 2045 e a 2045-Gália, Comansegur, 

Grupo 8, Prestibel, Prosegur, Securitas e a extinta Charon (atual Strong Charon) 

detêm uma posição significativa no mercado, representando cerca de 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]% (parágrafos 467 a 473, e fls. 3721 

e 5009,3736 e 8942, 3715 e 9315, 3743 e 8940, 3759 e 8902, 5009 e 8953, 3728 e 

8933 e 3751 e 8949, 582, 3270, 3849, 10935,10939, 610, 3849,10900, 3849 e 3849); 

c) As empresas visadas, Grupo 2045, através da 2045 e 2045-Gália, Comansegur, Grupo 

8, Prestibel, Prosegur, Securitas e a extinta Charon (atual Strong Charon) 

participaram, desde, pelo menos, o ano de 2009 e até 09.03.2020, em inúmeros 

procedimentos lançados por entidades públicas ao abrigo das regras da contratação 

pública para a prestação de serviços de vigilância e segurança humana, de acordo 

com o comportamento anticoncorrencial supra detalhado (parágrafos 558 a 612, 

documentos Prestibel-0025 e Prestibel-0719, documento Securitas-0093, e fls. 3301 

a 3371, 2301, 2304, 3777, 3378, 3442 a 3443, 3440 a 3441, 3444 a 3445, 3470 a 3471, 
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3625 a 3629, 3470 a 3471, 3432 a 3433, 3647 a 3649, 3448 a 3449, 3446 a 3447, 3455 

a 3456, 3434 a 3435, 3594 a 3595, 3645 a 3646, 3450 a 3451, 3621 a 3624, 3630, 3634, 

3392 a 3397, 3458 a 3460, 3392 a 3397, 3546 a 3547, 1067, 1056, 3546 a 3547, 3583 

a 3586, 3638 a 3641,3644, 3655 a 3663, 3583 a 3586, 3638 a 3641, 3644, 3655 a 3663); 

d) Existe uma manifesta estabilidade dos principais clientes públicos, no setor em 

causa, das empresas visadas do Grupo 2045, Grupo 8, Prestibel, Prosegur, Securitas 

e a extinta Charon (atual Strong Charon) durante os anos 2010 a 2019 (parágrafos 

626 a 652, e fls. 3398 a 3429, 3541 a 3545, 3541 a 3545, 3468 a 3469, 3617 a 3619, 

3635 a 3637, 3635 a 3637, 3472 a 3473, 3565 a 3582, 3463 a 3467, 3664 a 3709, 3398 

a 3429, 3541 a 3545, 3541 a 3545, 3468 a 3469, 3617 a 3619, 3635 a 3637, 3635 a 

3637, 3472 a 3473, 3565 a 3582 e 3735 a 3736, 3737 a 3740, 3737 a 3740, 3713 a 

3715, 3741 a 3743, 3898 a 3899, 3934 a 3936, 3756 a 3761, 3744 a 3747, 3720 a 3721, 

3724 a 3729, 3748 a 3751, 3468 a 3469 e 3617 a 3619, 3635 a 3637, 3635 a 3637, 

3472 a 3473, 3565 a 3582, 3463 a 3467, 3664 a 3709, 3735 a 3736, 3737 a 3740, 3737 

a 3740, 3713 a 3715, 3741 a 3743, 3898 a 3899, 3934 a 3936 e 3756 a 3761, 3434 a 

3435, 3594 a 3595 e 3645 a 3646, 3617 a 3619, 3635 a 3637, 3635 a 3637, 3472 a 

3473, 3565 a 3582, 3463 a 3467, 3664 a 3709, 3735 a 3736, 3737 a 3740, 3737 a 3740); 

e) As empresas visadas Grupo 2045, Comansegur, Grupo 8, Prestibel, Ronsegur, 

Securitas e a extinta Charon (atual Strong Charon), subcontratam entre si a 

prestação de serviços de vigilância e segurança humana, subsequentemente à sua 

adjudicação em procedimentos de contratação pública, pelo menos desde o ano de 

2010 (parágrafos 661 a 665, documentos Prestibel-0719 e Prestibel-0025, Prestibel-

0719 e Prestibel-0025 e fls. 2073 e 2074, 2075 a 2088, 2101 a 2106, 2108 a 2114, 2115 

a 2123, 2125 a 2130, 846 a 864, 1002 a 1010, 1216 a 1273, 2349 a 2350 e 2352 a 2445, 

903 a 907, 1023 a 1028, 1034 a 1042, 1049 a 1061, 1062 a 1066, 1056 a 1061,1067 a 

1072, 1073 a 1092 e 2304); 

f) Os administradores e/ou diretores das empresas visadas Grupo 2045, Comansegur, 

Grupo 8, Prestibel, Prosegur, Securitas e Charon (atual Strong Charon) estabelecem 

contactos regulares e realizaram reuniões entre si, pelo menos desde 05.02.2009 

(parágrafos 665 a 694, documentos Grupo8-0123, Grupo8-0124, Securitas-0032, 

Securitas-0014, Securitas-0016, Prestibel-0010, e fls. 2304, 1888 a 1890, 2301, 503 a 
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514, 3377, 503 a 514, 1598, 1599 a 1611, , 1612, 1614 a 1617, , 1618 a 1620, , 1621 a 

1623, 1625 a 1632, 1634, 1636 a 1641,1643 a 1644, 1648, 1649, 1656, 1657, 1660 a 

1662, 1669, 1671 a 1672, 1674, 1680, 1681, 1683, 1688, 1690, 1692, 1696. 1697, 1700, 

1705, 1706, 1709, 1714, 1715, 1717, 1721, 1724, 1730, 1731, 1733, 1736, 1737,1739, 

1742, 1745, 1746, 1749, 1752, 1104, 1122, 1129, 1129, 1113). 
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 DO DIREITO 

18 Apreciação jurídica e económica do comportamento das empresas visadas 

790. A factualidade descrita nos presentes autos é passível de subsunção na previsão do n.º 1 

do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, bem como do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE, como melhor 

descrito na presente secção. 

791. 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 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; […] c) Repartir os mercados ou as fontes de 

abastecimento; […] ”. 

792. Este preceito tem a sua fonte no n.º 1 do artigo 101.º do TFUE do qual resulta que: “[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 […]”. 

793. Importa proceder detalhadamente à qualificação jurídica e económica do comportamento 

em causa de acordo com o regime legal aplicável. 

18.1 Regime jurídico da concorrência 

794. O Regime Jurídico da Concorrência atualmente vigente consta da Lei n.º 19/2012, que 

entrou em vigor em 07.07.2012, revogando a Lei n.º 18/2003, de 11 de junho (Lei n.º 

18/2003) que, por sua vez, havia revogado o Decreto-Lei n.º 371/93, de 29 de outubro 

(Decreto-Lei n.º 371/93). 
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795. Apesar de a Lei n.º 19/2012 constituir o atual Regime Jurídico da Concorrência, a tipificação 

legal das práticas restritivas da concorrência – artigos 9.º, 11.º e 12.º da Lei n.º 19/2012146 

– é coincidente nos três diplomas supra referidos. 

796. Ou seja, os três diplomas tipificaram como práticas restritivas da concorrência, puníveis 

como contraordenação, o abuso de posição dominante, o abuso de dependência 

económica, os acordos e as práticas concertadas entre empresas e as decisões de 

associação de empresas, que têm por objeto ou como efeito impedir, falsear ou restringir 

de forma sensível a concorrência no todo ou em parte do mercado nacional147. 

797. Assim sendo, há que determinar o regime legal concretamente aplicável ao presente 

processo contraordenacional, por força do cumprimento das regras respeitantes à 

aplicação da lei no tempo. 

18.1.1 Regime substantivo 

798. Do ponto de vista substantivo, o artigo 3.º do RGCO, aplicável ex vi do 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”. 

799. Acresce que, nos termos do artigo 5.º do RGCO, “o facto considera-se praticado no 

momento em que o agente atuou ou, no caso de omissão, deveria ter atuado”. 

800. No caso das infrações permanentes — que se distinguem das infrações instantâneas, no 

âmbito das quais, perante a modificação da lei vigente, se aplicará a lei mais favorável aos 

visados —, considerando que o momento da consumação perdurou no tempo (i.e., 

 

146 Cf. artigos 2.º, 4.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 317/93 e artigos 4.º, 6.º e 7.º da Lei n.º 18/2003. 
147 Cf. artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 371/93, artigo 4.º da Lei n.º 18/2003 e artigo 9.º da Lei n.º 19/2012. 
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enquanto subsistiu o comportamento ilícito), o agente comete uma única infração, sendo a 

sua ação indivisível.  

801. Ora, se a sua execução se tiver iniciado na vigência da lei antiga, mas prosseguir na vigência 

da lei nova, sendo que o facto ilícito já era punido pela lei antiga, a lei aplicável será a lei 

vigente no momento em que cessa o facto censurável, ainda que esta última seja mais 

gravosa. 

802. No presente caso, como melhor se verá adiante na secção 18.5 da presente Decisão, está 

em causa uma única infração de natureza permanente, que decorreu, de forma 

ininterrupta, entre, pelo menos, 05.02.2009 e 09.03.2020 (parágrafos 1084 a 1088). 

803. Deste modo, sem prejuízo da execução do ato ilícito se ter iniciado na vigência da Lei n.º 

18/2003 (designadamente, de acordo com a prova descrita supra, na secção 16), nos termos 

da qual já era punível148, a mesma subsistiu durante a vigência da Lei n.º 19/2012, pelo 

que, do ponto de vista substantivo e de acordo com o princípio da legalidade, deve 

considerar-se aplicável à totalidade dos factos em apreço a Lei n.º 19/2012 – vide artigo 1.º 

do RGCO ex vi artigo 13.º da Lei n.º 19/2012. 

804. Do ponto de vista do direito da concorrência da União Europeia, a factualidade típica é 

apreciada à luz do disposto no artigo 101.º do TFUE. 

18.1.2 Regime processual 

805. Do ponto de vista processual, a alínea a) do n.º 1 do artigo 100.º da Lei n.º 19/2012 

determina que o Regime Jurídico da Concorrência só se aplica “aos processos de 

contraordenação cujo inquérito seja aberto após a entrada em vigor da presente lei”.  

806. Tendo a fase de inquérito dos presentes autos sido aberta, por decisão do conselho de 

administração da Autoridade da Concorrência, em 23.10.2019 (parágrafo 24), ou seja, após 

a entrada em vigor da Lei n.º 19/2012, ocorrida em 07.07.2012, é também esta a Lei 

aplicável à tramitação processual. 

 

148 Nos termos do artigo 4.º, 6.º e 7.º da Lei n.º 18/2003. 
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18.2 Mercado relevante 

807. O preenchimento dos tipos de infração previstos na Lei n.º 19/2012 implica, em regra, a 

prévia definição dos mercados relevantes, com referência aos quais se determina a 

existência de uma prática restritiva da concorrência. 

808. O conceito de mercado relevante tem, no âmbito do direito da concorrência, uma dupla 

dimensão: a dimensão material, correspondente ao mercado relevante do produto ou 

serviço, e a dimensão geográfica, correspondente ao mercado geográfico relevante. 

809. Não poderá, contudo, deixar de se referir que a definição dos 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 constante dos 

tribunais europeus.  

810. Neste sentido, pode ler-se o acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 28.06.2016, 

no caso Portugal Telecom, SGPS SA 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. (…) Assim, no quadro do artigo 101.º, n.º 1, 

TFUE, não é necessária uma definição prévia do mercado relevante sempre que o acordo 

controvertido, em si mesmo, tenha um objeto anticoncorrencial, ou seja, 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 (…). 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 
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mercados geográficos em causa, pois a concorrência efetiva ou potencial foi 

necessariamente restringida” (sublinhados da Autoridade). 

811. No caso em análise, pode então concluir-se, com base neste postulado, que não será 

necessária uma delimitação prévia e exata do mercado relevante, na medida em que se 

está, nos termos melhor detalhados infra, perante uma restrição da concorrência por 

objeto, que constitui uma das infrações mais graves no âmbito 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. 

812. Ainda assim, para efeitos de enquadramento da prática restritiva da concorrência em 

causa, passa-se à descrição dos mercados relevantes, na sequência da factualidade 

apurada supra na secção II da presente Decisão. 

18.2.1  Mercado relevante do produto ou serviço 

813. Na sua Comunicação relativa à definição de mercado relevante, a Comissão Europeia 

considera que 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”149. 

814. Para a definição do mercado de produto relevante, a substituição pelo lado da procura, ou 

seja, a substituibilidade na perspetiva dos compradores, constitui o elemento de disciplina 

mais imediato e eficaz sobre os fornecedores de um determinado produto.  

815. Já a substituibilidade do lado da oferta pode igualmente ser tomada em consideração na 

definição dos mercados relevantes nos casos em que os seus efeitos são equivalentes aos 

da substituição do lado da procura em termos de eficácia e efeito imediato. 

18.2.2 Mercado geográfico relevante 

816. No que respeita à dimensão geográfica, a Comissão Europeia refere que 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 

 

149 Cf. “Comunicação da Comissão relativa à definição de mercado relevante para efeitos do direito comunitário da 
concorrência”, JO de 09.12.1997, C 372, p. 6, parágrafo 7.  
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podem distinguir-se de áreas geográficas vizinhas devido ao facto, em especial, das 

condições da concorrência serem consideravelmente diferentes nessas áreas”150. 

817. Para a definição do mercado geográfico relevante podem assim analisar-se diversos 

fatores, tais como as variações de preços entre áreas geográficas diferentes, as 

caraterísticas básicas da procura, as opiniões dos consumidores e dos concorrentes, o fluxo 

das trocas comerciais, as barreiras e custos associados às trocas entre áreas geográficas 

diferentes. 

18.2.3 Mercados relevantes identificados 

818. No caso em apreço, as empresas visadas dedicam-se à prestação de serviços de vigilância 

e segurança privada. 

819. Na secção 15.2.3 supra foi identificado o mercado relevante, tendo subjacentes os critérios 

mencionados anteriormente quer para a determinação do mercado do produto, quer para 

a determinação do mercado geográfico. 

820. Neste sentido, dada a natureza da prática em análise, considera-se como mercado 

relevante o mercado da prestação de serviços de vigilância e segurança humana, isolados 

ou com serviços adicionais combinados, na contratação pública, em território nacional. 

18.2.4 Posições das visadas e respetiva apreciação pela Autoridade 

821. Nas suas pronúncias, procura a generalidade das visadas sustentar (parágrafos 474, 487, 

491, 494 e 499, e 5225 e ss., 5563 e ss., 5309 e ss., 4899 e ss., e 7215 e ss.) que a 

caracterização feita pela AdC do contexto jurídico e económico é deficiente. Entendem as 

visadas, que a AdC não procedeu a uma contextualização económica adequada da prova 

obtida, a qual serve de base à acusação em causa. 

822. Tal seria, pois, na ótica das visadas, uma contextualização jurídico-económica insuficiente, 

sobretudo por desconsiderar as condições, incentivos e constrangimentos económicos e 

legislativos dos comportamentos dos operadores do setor da segurança privada, sem os 

 

150 Cf. “Comunicação da Comissão relativa à definição de mercado relevante para efeitos do direito comunitário da 
concorrência”, JO de 09.12.1997, C 372, p. 6, parágrafo 8. 
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quais não se poderiam compreender os comportamentos sob investigação. Procura a 

generalidade das visadas demonstrar, por várias vias, a não existência de incentivos, 

condições, interesse comercial, justificativo dos comportamentos tipificados como ilícitos 

por parte da AdC. 

823. Cabe referir, como primeiro comentário, que a AdC identificou o contexto jurídico e 

económico, ajustado às características e exigências do presente processo. Tal consta da 

secção 15. 

824. Especificamente, quanto à posição em causa por parte das visadas, cabe mencionar que o 

Tribunal Geral, no seu acórdão de 28 de junho de 2016 T-216/13, Telefónica, SA / Comissão, 

n.º 204 e ss., citou, neste contexto, o acórdão de 25 de janeiro de 2007, Sumitomo Metal 

Industries e Nippon Steel/Comissão (C 403/04 P e C 405/04 P, Colet., EU:C:2007:52, n.os 44 

e 45), o qual afirma que, se um acordo tiver por objeto a restrição da concorrência, é 

irrelevante, no que respeita à existência da infração, que seja ou não do interesse comercial 

dos participantes. Igualmente, no presente processo contraordenacional, se poderá 

concluir que a sustentada, pelas visadas, não existência de incentivos, condições, interesse 

comercial, quanto aos comportamentos ilícitos em apreço, é irrelevante. 

18.3 Tipo objetivo 

825. Tendo-se considerado que os factos objeto do PRC/2019/4 poderão ser suscetíveis de 

subsunção à previsão do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, cumpre apurar e analisar os 

elementos integrantes do dispositivo normativo em causa, com vista à explicitação da sua 

aplicabilidade ao caso concreto. 

826. Assim, são elementos do tipo objetivo da contraordenação prevista no n.º 1 do artigo 9.º da 

Lei n.º 19/2012: (i) a qualificação das pessoas jurídicas relevantes como “empresas”; (ii) a 

existência de um acordo ou prática concertada; (iii) o objeto ou efeito anticoncorrencial do 

comportamento; e (iv) o carácter sensível da restrição da concorrência decorrente do 

mesmo. 
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827. No caso do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE151 é ainda necessário que tal acordo ou prática 

concertada afete as trocas comerciais entre os Estados-Membros. 

828. Quanto à verificação dos referidos elementos, a jurisprudência do Tribunal do Comércio de 

Lisboa já esclareceu, a propósito de precedente normativo idêntico (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. 

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”152. 

829. 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, 

 

151 Nos termos do n.º 1 do artigo 101.° do TFUE: 
"São incompatíveis com o mercado comum 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, designadamente as que consistam em: 

a) Limitar de forma direta ou indireta, os preços de compra ou de venda ou quaisquer outras condições de 
transação; (...)". 

152 Cf. Sentença do Tribunal do Comércio de Lisboa de 12.01.2006, 3.º Juízo, processo n.º 1302/05.5TYLSB 
(Ordem dos Médicos Veterinários), p. 16.  
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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))”153. 

18.3.1 Qualidade de empresa  

830. 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”154. 

831. Neste enquadramento, face aos factos expostos na secção 14 supra, demonstrativos do 

exercício de atividades económicas pelas entidades visadas, considera-se que as mesmas, 

são "empresas" para efeitos de aplicação das regras da concorrência nos termos do 

referido n.º 1 do artigo 3.º da Lei da Concorrência. 

832. Esta disposição reflete aquela que vem sendo a jurisprudência europeia desenvolvida a 

propósito do mesmo conceito, para efeitos de aplicação do artigo 101.º do 

TFUE155,156,157. 

833. Acresce que nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Lei da Concorrência considera-se como 

uma única empresa o conjunto de entidades que, embora juridicamente distintas, 

constituem uma unidade económica ou mantêm entre si laços de interdependência, 

decorrentes, nomeadamente, de uma participação maioritária no capital, da detenção de 

mais de metade dos votos atribuídos pela detenção de participações sociais, da 

 

153 Sentença proferida em 06.10.2021 pelo 3º Juízo do TCRS, no âmbito de Processo n.º 71/18.3YUSTR-M, 
disponível em http://www.concorrencia.pt/.  
154 No âmbito europeu, ver Acórdão do TJUE, de 19.02.2002, Wouters, Proc. C-309/99. 
155 Cf. Acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça em 23.041991, no âmbito do processo com o número C-
41/90, Klaus Höfner e Fritz Elser contra Macrotron GmbH. 
156 Cf. Acórdão de 7.01.2004, Aalborg Portland e o./Comissão, 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, Colect., p. I-123, n.° 59. 
157 Cf., nomeadamente, Acórdãos Dansk Rørindustri e o./Comissão, já referido, n.° 112; de 10 de janeiro de 
2006, Cassa di Risparmio di Firenze e o., C-222/04, Colect., p. I-289, n.° 107; e de 11.07.2006, FENIN/Comissão, 
C-205/03 P, Colect., p. I-6295, n.° 25. 

http://www.concorrencia.pt/
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possibilidade de designar mais de metade dos membros do órgão de administração ou de 

fiscalização ou do poder de gerir os respetivos negócios. 

834. Resulta, com efeito, da jurisprudência assente da União 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 

coletivas158,159. 

835. Tal significa, pois, que pessoas coletivas em relação de domínio ou de grupo, mormente 

relacionadas por ligações societárias, constituem uma mesma unidade económica e, nesta 

aceção, uma única empresa para efeitos de aplicação das regras de concorrência. 

836. 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. 

18.3.2  Da existência de um acordo ou prática concertada 

837. O preenchimento do tipo objetivo constante do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 exige 

a existência de um concurso de vontades que se concretize num acordo entre empresas, 

numa prática concertada entre empresas ou numa decisão de associação de empresas160 

838. Estes três conceitos exprimem, na realidade, “formas de conluio que partilham a mesma 

natureza e que só se distinguem pela sua intensidade e pelas formas como se 

manifestam”161. 

839. Um acordo entre empresas, para efeitos do direito nacional e europeu da concorrência, 

verifica-se logo que as participantes atinjam um consenso que limite, ou seja suscetível de 

limitar, a sua liberdade na determinação das respetivas estratégias comerciais 

(designadamente, da política de preços), implicando a definição de um “plano de ação” 

 

158 Cf. Acórdão de 14.12.2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, 
Colect., p. I-11987, n.° 40. 
159 Cf. Processo C-97/08 P, Akzo Nobel NV e o. contra Comissão. 
160 Por não ter aplicabilidade à factualidade descrita na presente Decisão, não será abordado o conceito de 
“decisão de associação de empresas”. 
161 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. 
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comum entre as diversas empresas participantes, de que decorra um feixe de obrigações, 

garantias e expetativas de comportamento futuro162.  

840. Conforme refere o Tribunal de Justiça, “para que haja acordo, na acepção do artigo 85.º, n.º 

1 [atual n.º 1 do artigo 101.º] do Tratado, basta que as empresas em causa tenham 

manifestado a sua vontade comum de se comportar no mercado de um modo 

determinado”163.  

841. Trata-se, por conseguinte, de uma noção ampla do conceito de acordo, na medida em que 

não pressupõe uma convenção juridicamente vinculativa para as partes, nem a observância 

de uma forma jurídica, podendo o acordo ser expresso ou tácito164. 

842. Como também concluiu o Tribunal do Comércio de Lisboa no caso Baxter e Glintt, “[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”165. 

843. 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 

 

162 Cf. Decisão da Comissão Europeia 91/298/CEE de 19.12.1990, Solvay; cf., igualmente, Acórdão do Tribunal 
Geral de 26.10.2000, Bayer AG c. Comissão das Comunidades Europeias, processo n.º T-41/96, Colet. 2000, p. 
3383 e Acórdão do Tribunal Geral de 06.07.2000, Volkswagen AG c. Comissão das Comunidades Europeias, T-
62/98, Colet. 2000, p. 2707. 
163 Cf. Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 11.12.2003, Adriatica di Navigazione SpA c. Comissão, 
processo n.º T-61/99, Colet. 2003, p. 5349. 
164 Na Doutrina, cf. Miguel Gorjão-Henriques/Catarina Anastácio, Lei da Concorrência - Comentário 
Conimbricense, Almedina, 2013, p. 88. 
165 Cf. Sentença do Tribunal do 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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verdadeiramente 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)”166. 

844. Veja-se ainda, por relevante, o proferido pelo mesmo TCRS, no âmbito de um processo 

distinto: 

“São considerados acordos para efeitos do Direito da Concorrência: contratos, acordos de 

transação judicial, acordos de cavalheiros, etc., não sendo necessário que o acordo tenha 

sido reduzido a escrito, que se consiga determinar a sua data exata, que tenha uma 

pretensão de vinculação formal das partes ou que seja judiciável. A questão coloca-se 

essencialmente ao nível da prova de uma vontade comum acordada.  

Nas palavras do Tribunal de Justiça da União Europeia [TJUE]: “Segundo jurisprudência 

constante, para que haja acordo, na acepção do artigo [101.º(1)] do Tratado, basta que as 

empresas em causa tenham expresso a sua vontade comum de se comportarem no mercado 

de uma forma determinada (...). Nestas condições, não é pertinente analisar, contrariamente 

ao que defende a recorrente, se as empresas em causa se consideraram obrigadas - jurídica, 

factual ou moralmente - a adoptar o comportamento acordado” –Acórdão do TFUE de 14 de 

maio de 1998, Mayr-Melnhof Kartongesellschaft (T-347/94), C.J. (1998) II-1751, para. 65.  

A expressão da vontade comum pode ser implícita: “o facto de apenas um dos participantes 

nas reuniões [de cartel] controvertidas ter revelado as suas intenções não é suficiente para 

excluir a existência de um acordo ou de uma prática concertada” – Acórdão do TFUE de 12 

de julho de 2001, British Sugar (T-202/98 etc.), C.J. (2001) II-2035, para. 54. Uma empresa 

que participe numa reunião de cartel só não será considerada participante no acordo se se 

 

166 Sentença proferida em 06.10.2021 pelo 3º Juízo do TCRS, no âmbito de Processo n.º 71/18.3YUSTR-M, 
disponível em http://www.concorrencia.pt/. 
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tiver distanciado formalmente, perante as restantes participantes, do conteúdo dessa 

reunião – Acórdão do TFUE de 11 de dezembro de 2003, Adriatica di Navigazione (T61/99), 

C.J. (2003) II-5349, para. 135; Acórdão Cimenteries CBR, paras. 1353, 1389 e 3199”167.  

845. A qualificação e a forma que as empresas participantes atribuam ao acordo é assim 

irrelevante (abarca até os designados “acordos de cavalheiros”168), não sendo necessário 

um contrato formal, escrito, juridicamente válido e vinculativo, nem sendo relevante que o 

acordo escrito esteja de facto assinado169, pois este “constitui, assim, a expressão fiel da 

vontade comum dos membros do acordo sobre o seu comportamento no mercado”170. 

846. Na verdade, pode até tratar-se de um contrato inválido171 à luz da ordem jurídica em que 

se insere172, bastando que o entendimento alcançado estabeleça o quadro geral dentro 

do qual as participantes deixarão de atuar com independência, ou mesmo que as empresas 

participantes tencionassem ignorar ou incumprir o contrato173, ou se tenham considerado 

forçadas a aderir ao mesmo174, não sendo necessário que uma empresa participe 

ativamente, dando o seu consentimento expresso ou conhecendo todos os elementos do 

acordo para se considerar parte nele. 

 

167 Sentença proferida em 06.09.2021 pelo 2º Juízo do TCRS, no âmbito de Processo n.º 249/18.0YUSTR-F, 
disponível em http://www.concorrencia.pt/. 
168 Na terminologia anglo-saxónica, “gentlemen´s agreements”. 
169 Cf. Decisão da Comissão Europeia 79/934/CEE de 05.09.1979, BP Kemi - DDSF. 
170 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 15.07.1970, ACF Chemiefarma/Commission, processo n.º 41/69, Colet., 
1969-1970, p. 447, parágrafos 106 e seguintes; Acórdão do Tribunal de Justiça de 29.10.1980, Van Landewyck 
e.a./Commission, processos apensos n.os 209 a 215 e 218/78, Colet. 1980-7, p. 3248, parágrafo 86; Acórdão do 
Tribunal de Justiça de 29.10.1980, Van Landewyck e.a./Commission, processos apensos n.os 209 a 215 e 218/78, 
Colet. 1980-7, p. 3248, parágrafo 86, Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 17.12.1991, Hercules 
Chemicals/Commission, processo n.º T-7/89, Colet. 1991, p. 1711, parágrafo 256. 
171 Inválido independentemente do juízo no âmbito do direito da concorrência. 
172 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. 
173 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 29.10.1980, Heintz van Landewyck SARL e o. 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. 
174 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. 
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847. Como salienta o 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”175. 

848. No que respeita ao conceito de prática concertada, resulta da jurisprudência constante do 

Tribunal de Justiça176 que este conceito abrange a coordenação informal entre empresas 

que, não chegando à celebração de uma convenção, substitui os riscos da concorrência por 

uma cooperação prática entre elas.  

849. 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 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”177. 

850. No acórdão T-Mobile, o Tribunal de Justiça reforçou que “os conceitos de “acordo”, de 

“decisões de associações de empresas” e de “prática concertada” incluem, do ponto de vista 

subjectivo, 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 

 

175 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. 
176 Cf. 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. 
177 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. 
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concorrência são aplicáveis quer se trate de um acordo, de uma decisão ou de uma prática 

concertada”178. 

851. 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 expressão de uma infracção única e 

complexa que em parte integra o conceito de acordo e em parte o de prática 

concertada”179. 

852. A Comissão Europeia, nas suas Orientações sobre cooperação horizontal, conclui 

igualmente que “[o] intercâmbio de informações só pode ser apreciado nos termos do 

artigo 101.º se constituir ou integrar um acordo, uma prática concertada ou uma decisão 

de uma associação de empresas. A determinação da existência de um acordo, prática 

concertada ou decisão de associação de empresas não prejudica a existência de uma 

restrição da concorrência na acepção do artigo 101.º, n.º 1. Em conformidade com a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, a noção de prática concertada 

refere-se a uma forma de coordenação entre empresas que, sem se ter desenvolvido até 

 

178 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 04.06.2009, 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. 
179 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. 
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ao estádio da celebração de uma convenção propriamente dita, substitui cientemente os 

riscos da concorrência por uma cooperação prática entre elas”180. 

853. 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:  

“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”181. 

854. Mais recentemente, também o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão entendeu 

que: 

“Uma prática concertada, por seu turno, é “uma forma de coordenação entre empresas que, 

sem que se tenha chegado a concluir um acordo propriamente dito, substituiu 

conscientemente os riscos da concorrência por uma cooperação prática entre empresas”. 

Para cair no âmbito da proibição, esta cooperação prática deve ter por objeto ou efeito levar 

a “condições de concorrência que não correspondam às condições normais do mercado, 

tendo em conta a natureza dos produtos, a importância e número das empresas, bem como 

o tamanho e a natureza do mercado em causa” – Acórdão do TJUE de 16 de dezembro de 

1975, Suiker Unie (40/73 etc.), C.J. (1975) 1663, para. 26. 

 

180 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 14.01.2001, C 11, parágrafo 
60. 

181 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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Não é, contudo, necessário provar que a prática concertada em questão tenha tido 

efetivamente um efeito sobre o mercado, já que o que se proíbe são as práticas cujo 

“objectivo ou efeito” seja de restringir a concorrência – Acórdão do TJUE de 8 de julho de 

1999, Hüls AG (C-199/92 P), C.J. (1999) I-4287, para. 163 et ss”182. 

855. Os conceitos de acordo e de prática concertada fornecem assim uma visão meramente 

subjetiva de duas formas de colusão que partilham da mesma natureza e que apenas se 

distinguem pela sua intensidade e pelas formas em que se manifestam.  

856. Em conclusão, basta que se verifique a existência de elementos constitutivos de um 

concurso de vontades para que o n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, bem como o n.º 1 do 

artigo 101.º do TFUE, sejam acionados. 

857. No que respeita à prova de práticas anticoncorrenciais, em especial as que assentam em 

comportamentos colusivos, é de referir a reconhecida dificuldade de obtenção de prova 

direta da existência de um acordo horizontal, de tipo cartel, como sejam documentos 

escritos ou contratos entre as diversas empresas participantes. 

858. Com efeito, a visibilidade das decisões das autoridades responsáveis pela promoção e 

defesa das regras da concorrência, como a Comissão Europeia, a nível europeu, e da 

própria AdC, desde a sua criação em 2003, aumentou os incentivos para a dissimulação de 

comportamentos e eliminação dos indícios suscetíveis de demonstrar, per se, a existência 

de tais acordos. 

859. Daí que, necessariamente, a prova de tais comportamentos, que constituem uma infração 

às regras de defesa da concorrência, tenha de assentar, muitas vezes exclusivamente, em 

prova indireta, tal como decorre, a título de exemplo, das conclusões do Advogado-Geral 

Slynn no âmbito do Acórdão do Tribunal de Justiça, de 7 de junho de 1983, Musique 

Diffusion (Proc. apensos n.ºs 100 a 103/80, rec. 1983, p. 1930). 

860. Para além do mais, a apreciação dos elementos de prova juntos aos autos deve ser 

ponderada não apenas individualmente, mas também na sua globalidade, sendo 

necessário recorrer a determinados elementos e indícios, que, apreciados na globalidade e 

 

182 Sentença proferida em 06.09.2021 pelo 2º Juízo do TCRS, no âmbito de Processo n.º 249/18.0YUSTR-F, 
disponível em http://www.concorrencia.pt/. 
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enquadrados num conjunto de elementos probatórios suficientemente consistente, na 

ausência de explicação alternativa plausível, constituem prova de infração. 

861. Em suporte do que acaba de se referir, traz-se à colação a jurisprudência da União, cujo 

tratamento sobre a matéria de prova em caso de cartéis não poderá deixar de servir de 

orientação à presente Decisão de Inquérito: “nestes processos é de 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” (Conclusões 

do Juiz Vesterdorf, enquanto Advogado-geral, ao Acórdão do TJCE, de 24 de outubro de 

1991, Rhône-Poulenc vs. Comissão, n.º T-1/89, Rec. II-867).  

862. Com efeito, os cartéis, enquanto acordos de natureza secreta, são extremamente difíceis 

de detetar e investigar, sendo a documentação associada a este tipo de infração, na maioria 

dos casos, fragmentada e escassa, havendo um cuidado notório em promover contactos 

pessoais ao invés de registos escritos dos comportamentos e mesmo destruir os registos 

que possam existir. Neste contexto, cumpre valorar as declarações prestadas ao abrigo do 

pedido de dispensa ou redução de coima da Strong Charon (cf. secção 5.1.1) e atentar à 

integralidade do acervo documental. 

863. Tal necessidade de ponderar a globalidade da prova recolhida e de interpretar cada 

elemento individual à luz dessa mesma globalidade e da própria natureza tendencialmente 
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“oculta” das infrações concorrenciais, encontra-se também na jurisprudência nacional em 

matéria de processo criminal183. 

864. Nestes termos, a prova de práticas anticoncorrenciais pode resultar tanto de provas diretas 

e que se bastam a si próprias, como de um feixe de indícios constituídos pela ponderação 

de diversos elementos recolhidos ao longo da investigação, que podem ser extraídos tanto 

dos documentos recolhidos como das declarações proferidas em auto e que, isoladamente 

consideradas, poderiam não ter um carácter condenatório definitivo, mas que, quando 

apreciadas em conjunto, constitua um feixe de elementos graves, precisos e concordantes. 

865. Saliente-se, igualmente, que a existência de um acordo ou prática concertada não é 

incompatível com alguns momentos de intensidade concorrencial entre as empresas 

participantes, nomeadamente, em situações de retaliação, no sentido de pressionar quem 

se procure desviar do acordado. 

866. Em sentido similar, a cooperação própria do cartel pode assumir ao longo do tempo 

intensidades diferentes, por vezes adotando configurações menos formais e estruturadas, 

sendo que tais formas de conluio não se distinguem quanto às respetivas consequências 

jurídico-económicas, nem descaracterizam a prática enquanto um acordo ou prática 

concertada entre empresas na aceção do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012. 

867. No caso concreto, atendendo aos factos descritos na secção 16 supra, e ao conjunto de 

elementos de prova, direta e indireta, precisos e consistentes, constantes dos autos e já 

identificados supra, verifica-se que as empresas visadas Grupo 2045, através da 2045 e da 

2045-Gália, a extinta Charon (atual Strong Charon), Comansegur, Grupo 8, Prestibel, 

Prosegur e Securitas coordenaram o seu comportamento para efeitos da sua participação 

em concursos lançados ao abrigo das normas de CCP, para a prestação de serviços de 

segurança e vigilância humana em todo o território nacional. 

868. Para o efeito, e como melhor descrito nas secções 5 e 16 supra, as referidas empresas 

visadas acordaram não apresentar propostas ou apresentar propostas fictícias ou 

propostas “sombra” em determinados procedimentos de contratação pública com o 

 

183 Cf., a título de exemplo, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 8 de novembro de 1995, Proc. n.º 
48149. 
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objetivo de cada uma destas empresas visadas manter a prestação dos serviços aos seus 

principais clientes a um determinado valor, respeitando, desse modo, os clientes das suas 

concorrentes. 

869. Assim sendo, resultou provado pela apreciação da globalidade de toda uma série de 

elementos coligidos no âmbito da investigação realizada no presente processo e 

exaustivamente apresentados e apreciados nas secções 1, 4, 5 e 16 da presente Decisão, 

que as empresas visadas Grupo 2045, através da 2045 e 2045-Gália, a extinta Charon (atual 

Strong Charon), Comansegur, Grupo 8, Prestibel, Prosegur e Securitas, participaram num 

acordo ou prática concertada de “não agressão”, com vista à manutenção dos seus 

principais clientes, determinando as suas linhas de atuação e/ou abstenção em 

procedimentos de contratação pública. 

870. O referido acordo ou prática concertada, tal como descrito por entidades adjudicantes, 

operadores, a extinta Charon, participante no mesmo, bem como os seus colaboradores, 

não é um acordo escrito mas um plano de ação comum das empresas visadas participantes 

no mesmo, que condiciona reciprocamente a sua liberdade de atuação, eliminando a 

incerteza sobre o comportamento de cada uma das empresas visadas participantes no 

mesmo, com a correspondente influência na determinação dos preços, no mercado da 

prestação de serviços de segurança e vigilância humana adjudicados em procedimentos de 

contratação pública. 

871. O referido plano de ação comum envolve o comportamento descrito na secção 9 da 

presente Decisão, que se traduz num acordo ou prática concertada entre as empresas 

visadas envolvidas para a repartição dos seus principais clientes ou não disputa de tais 

clientes, e a consequente fixação do nível dos preços da prestação dos serviços em causa 

a esses clientes. Tal comportamento constitui, nos termos e para os efeitos 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 prática 

concertada entre empresas. 

18.3.2.1 Pronúncias das visadas 

18.3.2.1.1 Pronúncia das visadas do Grupo 2045 
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872. As visadas do Grupo 2045 alegam na sua PNI o não preenchimento do tipo objetivo do 

artigo 9.º, n. º 1, da LdC ou do 101.º, n.º 1 do TFU, de acordo com a análise da matéria de 

facto constante da NI apresentada na sua PNI (fls. 5280). 

873. As visadas consideram que a AdC não fez prova de que as mesmas tenham participado em 

qualquer prática restritiva da concorrência, enumerando o que denominam um conjunto 

de alegadas ocorrências desconexas, nas quais consideram que a AdC assenta sua 

acusação, nomeadamente (fls. 5281 e 5282):  

a) os contactos entre concorrentes restringem-se a um único concorrente da 2045  

e 

2045/Gália (a Securitas), são relativamente pouco frequentes em cada ano, mantêm-se apenas 

até 2017 […] 

b) as listas de concursos […] desconsideram[do] possíveis explicações alternativas […]; 

c) a subcontratação e a cedência de mão-de-obra especializada foram consideradas como 

indício de colusão, sem atender às concretas circunstâncias que as justificaram […]; 

d) as demais referências, manifestamente muito pontuais [denúncias, contactos e uma 

mensagem de correio eletrónica], superficiais e não fundamentadas à 2045 e à 2045/Gália 

ao longo da NI restringem-se temporalmente aos anos de 2009, 2015, 2017 e 2019; e 

e) a conclusão que a AdC extrai da factualidade que apresenta- estabilidade da carteira de 

clientes de cada empresa - é, por assunção própria (vide § 390 da NI), periclitante relativamente 

à visada 2045.” 

874. Afirmam ainda as visadas do Grupo 2045 que não constam da NI os eventuais 

comportamentos de retaliação que consideram condição de sustentabilidade para um 

comportamento colusivo (fls. 5286). 

875. Por último, aludem as visadas à jurisprudência do TJUE no acórdão E.ON184 para sustentar 

a ausência de demostração da prática anticoncorrencial do presente processo atendendo 

a que “(i) a AdC baseou a sua acusação na suposição de que os factos apurados só podiam ser 

 

184 Acórdão do TJUE de 22.11.2012, Processo 089/11 P- E.ON Energie AG / Comissão. 
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explicados em função da existência de um acordo anticoncorrencial e (ii) as Visadas 2045 

lograram apresentar uma explicação diferente, na sua ótica manifestamente mais coerente e 

credível, para os ditos factos […]” (fls. 5287). 

876. As visadas do Grupo 2045 alegam, em suma, que as conclusões da AdC “não têm apoio nem 

elementos factuais do processo nem nos princípios e normas jurídico aplicáveis” (fls.5283 

a 5287). 

18.3.2.1.2 Pronúncia da Comansegur 

877. Na sua PNI a visada Comansegur afirma que existe uma total ausência de prova da sua 

participação num acordo do tipo cartel, e que a AdC não deveria ter dado credibilidade ao 

Requerimento apresentado pela Strong Charon, avançando explicações alegadamente 

alternativas para cada um dos indícios considerados pela AdC (parágrafos 707 a 711 e fls. 

4935 a 4939, 7079 a 7087 e 8984 a 900). 

18.3.2.1.3 Pronúncia da Grupo 8 

878. A visada Grupo 8 alega na sua PNI que a AdC, por um lado, não faz prova dos factos em que 

baseia as suas alegações no que respeita aos comportamentos imputados à Grupo 8 e, por 

outro, não fundamenta minimamente a qualificação jurídica que efetua desses factos, nem 

as consequências que pretende retirar. Afirma ainda a Grupo 8 que não praticou qualquer 

infração ao artigo 9.°, n.º 1 da LdC e ao artigo 101.°, n.º 1 do TFUE, não se subsumindo a sua 

conduta no tipo contraordenacional (fls. 5633 a 5635). 

879. No que se refere ao tipo objetivo, a Grupo 8 entende que a NI não contém qualquer menção 

a elementos de facto que preencham os critérios de imputação da responsabilidade a 

pessoa coletiva estabelecidos no artigo 73. °, n.º 2, alíneas a) e b), da LdC (fls. 5633 a 5635). 

18.3.2.1.4 Pronúncia da Prestibel 

880. A visada Prestibel alega na sua PNI que a AdC não provou estarem preenchidos os 

elementos do tipo objetivo do artigo 9. ° da LdC e do 101.º do TFUE (fls. 4967 a 4971). 

881. Neste sentido, no que se refere à existência de um acordo ou prática concertada entre as 

empresas, considera que o correto enquadramento dos factos e as explicações plausíveis 

alternativas apresentadas não permitem à AdC concluir que as empresas visadas 
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coordenaram o seu comportamento (parágrafos 726 a 737 e fls. 4935 a 4939 e 8984 a 9000 

e 4957 a 4961). 

18.3.2.1.5 Pronúncia da Prosegur 

882. A visada Prosegur alega na sua PNI que as conclusões da AdC “baseiam-se em ilações e 

suposições genéricas que não permitem a verificação dos factos que integram todos os 

elementos (objectivos e subjectivos) do tipo contra-ordenacional” em causa (fls. 5026). 

883. Neste sentido, a Prosegur afirma que o acervo probatório reunido pela AdC não é suscetível 

de individual ou conjuntamente considerado, sustentar o alegado comportamento ilícito da 

Prosegur (parágrafos 743 a 745 e fls. 5023 e 5024 e 4999 a 5026). 

884. Em concreto, e no que ao requerimento de clemência e às declarações ali integradas se 

refere, a Prosegur alega que as referências a esta visada nas declarações, “quando existem, 

são vagas e imprecisas, ficando em dúvida se o putativo envolvimento da Prosegur precede 

até o período relevante da infração imputada ao conjunto das visadas na Nota de Ilicitude 

ou não”. Neste sentido, segundo a Prosegur, as declarações da única testemunha que a 

implica, remete o seu envolvimento para um momento anterior, sendo que esta 

testemunha não tem conhecimento direto dos factos, baseia-se no que ouviu dizer, a quem, 

quando e em que contexto, não se sabe (fls. 5027). 

885. Relativamente às anotações de agendamentos de reuniões, a Prosegur alega que não 

consta dos autos nenhum elemento probatório que indicie que alguma destas reuniões se 

realizou, e a existir teriam tido fins lícitos (fls. 5027 e 5028). 

886. Em suma, afirma a Prosegur que a prova constante dos autos não permite concluir pela 

existência de um acordo entre a Prosegur e as demais visadas, com natureza horizontal (fls. 

5026 a 5029). 

18.3.2.1.6 Pronúncia Securitas 

887. A visada Securitas alega na sua PNI que a AdC não lhe pode imputar a prática de um suposto 

ilícito de “acordo ou prática concertada", porquanto esta fórmula, prevista no artigo 9.° do 

LdC, se decompõe em duas condutas materialmente distintas com elementos constitutivos 

díspares e que não admite a imputação nos moldes difusos adotados pela AdC (fls. 5743).  
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888. Cumpre referir a este respeito que esta questão já foi analisada e respondida por esta 

Autoridade em secção própria para o efeito, da presente Decisão (parágrafos 269 e 270), 

para onde se remete. 

889. No que se refere à existência de um acordo, a visada Securitas argumenta que a prova 

aduzida pela AdC, considerada na sua globalidade, não se revela precisa nem tampouco 

concordante com a existência de um acordo de vontades das visadas correspondente a um 

acordo punível nos termos do artigo 9.° da LdC (fls. 5744). 

890. Neste sentido, afirma a Securitas que a sua conduta aquando da participação em concursos 

públicos não se traduziu, nem se traduz, num encontro de vontades entre concorrentes 

para limitar a sua livre atuação concorrencial e das demais visadas. Acrescenta a Securitas 

que sempre pautou o exercício da sua atividade pelos princípios de racionalidade 

económica e em obediência às regras legais em vigor, reiterando que existem inúmeras 

outras razões, que não um alegado conluio, subjacentes à sua atuação no âmbito de 

procedimentos de contratação pública (parágrafos 746 a 754, e fls.5649 a 5739 e 5733 a 

5737) 

891. Assim sendo, entende a Securitas que, não estando demonstrada uma vontade comum ou 

um entendimento de vontades entre a Securitas e as demais visadas, tampouco consegue, 

ou pode, a AdC demonstrar a existência de um acordo entre as mesmas para efeitos das 

regras de direito da concorrência (fls. 5755). 

892. No que se refere à existência de uma prática concertada, a Securitas afirma que não consta 

da NI prova da existência dos elementos constitutivos da prática concertada, 

nomeadamente contactos, coordenação, paralelismo comportamental e nexo causalidade 

entre estes e a restrição anticoncorrencial em causa, reiterando a ausência de prova de 

contactos ilícitos, e a existência de um eventual paralelismo de comportamentos resultado 

do contexto legal e económico (parágrafos 746 a 754 e fls. 5649 a 5739, e 5733 a 5749). 

893. Em suma, alega a Securitas que não se encontram verificados os elementos constitutivos 

do elemento do tipo de prática concertada no presente processo. 
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18.3.2.2 Apreciação da Autoridade 

894. As empresas visadas, de uma maneira geral, contestam a interpretação realizada pela AdC 

dos factos identificados na NI. Neste sentido, as visadas afirmam que a AdC deverá 

considerar as justificações e/ou explicações alegadamente plausíveis alternativas à 

existência de um pacto de não agressão, que apresentam nas suas defesas (parágrafos 875, 

877, 881 e 890, e fls. 5287, 5633 a 5635, 4935 a 4939, 8984 a 9000, 4957 a 4961, 5649 a 5739 

e 5733 a 5737). 

895. Em síntese, alegam as visadas que a factualidade descrita na NI não é passível de subsunção 

na previsão do n.º 1 do artigo 9.º da LdC, nem do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE (parágrafos 

872, 878, 880 e 893, e fls. 5280 5633 a 5635, 4967 a 4971). 

896. As visadas ainda contestam a apreciação e o valor probatório dos indícios identificados na 

NI, declarando que os elementos probatórios constantes dos autos não são suscetíveis de 

sustentar a existência de um acordo e/ou de uma prática concertada (parágrafos 873, 

874,876, 878, 880, 882, 883, 886, 889 e 891, e fls. 5286, 5287, 5633 a 5635, 4967 a 4971, 

5026, 5023 e 5024 e 4999 a 5029, 5744 e 5755).  

897. Neste contexto, as visadas afirmam, em primeiro lugar, que a AdC deve rejeitar o pedido 

de clemência apresentado pela Strong Charon por não apresentar elementos de prova, 

sendo as declarações dos seus colaboradores, que dele fazem parte, meras especulações 

de pessoas com alegado conhecimento indireto dos factos. Em suma, alegam as visadas, 

que se trata de uma declaração interessada da Strong Charon com o único objetivo de 

excluir concorrentes do mercado (parágrafos 706, 714, 728, 736, 743, 749, 877 e 884, e fls. 

5241 a 5244, 5272 a 5279, 5581 a 5603, 4941 a 4942, 8984 a 9009, 4952 a 4957, 4936, 8984 

a 9009, 4952 a 4957, 4936, 8984 a 9009, 5023, 5024, 5676, 5633 a 5635 e 5027). 

898. A este respeito, importa sublinhar, ab initio, que compete à AdC, no exercício dos seus 

poderes, a apreciação e decisão relativa à aplicação do regime previsto no artigo 75.º e 

seguintes da Lei n.º 19/2012, uma vez verificado o cumprimento das condições indicadas 

para o efeito na Lei n.º 19/2012 e no Regulamento n.º 1/2013, de 3 de janeiro.  

899. A referida decisão é tomada pela AdC no momento da adoção da decisão final a que se 

refere o artigo 29.º, n.º 3, alínea a), da Lei n.º 19/2012. Neste sentido, a AdC pronunciar-se-
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á sobre o requerimento de clemência apresentando pela Strong Charon em secção própria 

da presente Decisão (secção 19.2). 

900. Sem prejuízo da referida valoração e decisão da AdC sobre o requerimento apresentando 

pela Strong Charon, cumpre esclarecer que, quanto à argumentação das visadas relativa à 

alegada falta de valor probatório do requerimento e das declarações que dele fazem parte, 

os tribunais europeus já se pronunciaram a este respeito, estabelecendo que o único 

critério pertinente para apreciar as provas apresentadas é a sua credibilidade, e que, neste 

sentido, pode ser reconhecido um valor probatório particularmente elevado às declarações 

como as ora em causa, considerando que tais declarações, “que vão contra os interesses do 

declarante devem, em princípio, ser consideradas elementos de prova particularmente 

fiáveis”185.  

901. Acresce que, contrariamente às alegações das visadas, as declarações em causa foram 

prestadas, em determinados casos, por pessoas com conhecimento direto dos factos, 

como aliás resulta dos parágrafos 127 a 146 e 160 da NI. Com efeito, trata-se de declarações 

prestadas por colaboradores, por um lado, da extinta Charon, empresa participante na 

infração e, por outro lado, como no caso de [colaborador 5], pelo responsável da área de 

negócio em causa quando a conduta restritiva se encontrava em vigor, com conhecimento 

direto das circunstâncias relatadas, permitindo, por esse motivo, detalhar o funcionamento 

do pacto de não agressão (parágrafos 127 a 146 da NI).  

902. A alegada divergência dos depoimentos e/ou desconhecimento do acordo por parte de 

certos colaboradores da Strong Charon (parágrafos 714 e 728, e fls. 5581 a 5603, 4941 a 

4942 e 8984 a 9009), pode ser explicada pela posição ocupada por esse concreto 

colaborador na empresa participante na infração, alheia à contratação pública, fora do 

âmbito da tomada de decisões relevantes na área, ou pelo reduzido tempo no cargo em 

questão (parágrafo 119, 147, 154 e 156 da NI). Assim, estes depoimentos não invalidam as 

declarações prestadas pelo responsável da área da contratação pública, durante quase 10 

 

185 Acórdãos do Tribunal Geral, JFE Engineering e o./Comissão, de 8 de julho de 2004, T- 67/00, T-68/00. T-
71/00 e T-78/00; Acórdão de 26 de abril de 2007, Bolloré e o./Comissão, T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-
125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02, Colet., p. II-947; Acórdão de 8 de julho de 2008, 
Lafarge/Comissão, T-54/03, e acórdão do Tribunal Geral de 12 de dezembro de 2014, Eni Spa /Comissão, T-
558/08. 
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anos, da extinta Charon, bem como as declarações do administrador da empresa SOV 

(parágrafo 127 e 160 da NI). 

903. Deste modo, as afirmações das visadas sobre a falta de valor probatório do requerimento 

de clemência apresentado pela Strong Charon não podem se acolhidas por esta 

Autoridade. 

904. Por outro lado, as visadas alegam que os elementos de prova apresentados pela AdC na NI 

padecem de um vício de interpretação e que os factos devidamente enquadrados não 

permitem concluir pela existência de um acordo e/ou prática concertada entre as empresas 

visadas. Neste sentido, as visadas apresentam nas suas PNI explicações alegadamente 

alternativas à adoção de um pacto de não agressão e que, argumentam, legitimariam i) o 

seu comportamento nos diversos procedimentos de contratação pública identificados na 

NI, ii) os contactos entre empresas visadas constantes da NI, iii) a prestação dos serviços 

em causa a um determinado grupo de clientes durante todo o período analisado, bem 

como, iv) o teor das mensagens de correio eletrónicos identificadas na NI e a existência de 

relações contratuais entre as visadas (parágrafos 756, 875, 881 e 890 a 892892, e fls. 5287, 

4935 a 4939, 8984 a 9000, 4957 a 4961, 5649 a 5739, 5733 a 5737, 5649 a 5739 e 5733 a 

5737). 

905. Sublinhe-se, em primeiro lugar, que as explicações alternativas apresentadas devem ser 

sólidas, e as empresas visadas não podem limitar-se a invocar a sua existência, mas 

deverão demonstrá-las.  

906. A este respeito, cumpre, desde logo, salientar que certas explicações alternativas invocadas 

pelas visadas, referentes à apresentação de propostas fictícias em procedimentos 

concursais, carecem de fundamentação, nomeadamente as alegações relativas à 

obrigatoriedade de apresentação de proposta nos procedimentos concursais lançados ao 

abrigo dos AQ (parágrafos 701, 708 e 739, e fls. 7080, 5010 a 5015, 7080 e 5010 a 5015). Na 

verdade, este argumento não poderá sequer ser considerado para efeitos de ponderação 

de uma eventual explicação alternativa válida, atendendo a que tal obrigação deixou de 

existir a partir de 2014, mas o comportamento das empresas visadas nos procedimentos 

lançados posteriormente a essa data, e que integram o pacto de não agressão, se mantém 

inalterado. Ou seja, quando tal obrigatoriedade já não existia, como se verifica nas tabelas 

4 a 18 supra. 
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907. Do mesmo modo, cumpre à Autoridade responder às afirmações das visadas sobre os 

contactos entre os seus administradores, identificados nos parágrafos 412 a 441 da NI, 

referindo tratar-se de contactos para efeito de discussão de assuntos relacionados com a 

atividade ou no âmbito das associações do sector (parágrafos 705, 722, 728, 742 e 754, e 

fls. 5269 a 5271, 5621 a 5625, 4942 a 4944 e 8984 a 9009, 5018 a 5023 e 5733 a 5737).  

908. Com efeito, os apontamentos identificados da NI, que constam das agendas de 

representantes das visadas, mostram que os contactos ou reuniões das associações se 

encontram explicitamente assinaladas como tal, i.e. “reunião AES” (cf. fls.1598) ou 

“[colaborador 14}(AES)” (fls. 1623). Pelo contrário, os contactos entre visadas considerados 

pela AdC como prova da existência do acordo e/ou prática concertada restritiva da 

concorrência, carecem de detalhe sobre o assunto, e, por vezes, até relativamente à 

identificação da pessoa concreta, apresentando discretamente apenas as iniciais do 

administrador ou diretor da empresa concorrente em questão.  

909. Quanto às interpretações alternativas apresentadas pelas empresas visadas nas suas PNI 

sobre as mensagens de correio eletrónico constantes da NI (parágrafos 704, 719 a 721, 730 

a 732, 744 e 753, e fls. 5269 a 5271, 5615 a 5620, 4944 a 4955, 8984 a 9009, 5024, 5025, 

5730 a 5732) caberá afirmar que as mesmas igualmente não procedem. Com efeito, o 

próprio teor das referidas comunicações dificilmente admite interpretações alternativas, 

revelando de maneira manifesta e inequívoca seu significado ou propósito. 

910. Efetivamente, as afirmações contantes das PNI das visadas não configuram uma explicação 

sólida, alternativa à coordenação entre visadas e/ou à falta de interesse em concorrer para 

conquistar os clientes de outras visadas, como evidenciam, por exemplo, as mensagens: 

“Trabalhar em conjunto, entre os serviços do G8 e concorrência”; “[…] vamos deixar a 

Comansegur tratar do assunto”; “[…] eu não disse para não irmos, mas sim ir com tabela 

alta. […] Não tem problema se a proposta não for 100%, não é nosso cliente”; “[…] este 

esforço foi para “sacar” o cliente à Strong” (parágrafos 356 a 368 da NI, parágrafos 613 a 

625 da presente Decisão e fls. documento Grupo8-0086 e Grupo8-0003). 

911. Em suma, os argumentos das visadas supra detalhados, não resultam em explicações 

alternativas válidas, de acordo com as regras da experiência comum. 
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912. Sem prejuízo da apreciação constante dos parágrafos anteriores, importa salientar que, em 

qualquer caso, no presente processo, a AdC não se baseia unicamente no comportamento 

das empresas visadas no mercado para concluir pela existência de um acordo e/ou prática 

concertada. Com efeito, a AdC assenta as suas conclusões também noutros elementos 

probatórios, designadamente, nas declarações de uma empresa que participou no acordo 

e/ou prática concertada, provas estas que, como supra detalhado, detém um valor 

probatório particularmente elevado e deverão ser consideradas como constituindo 

“elementos de prova particularmente fiáveis”. 

913. Por conseguinte, no caso em apreço, não é suficiente que as empresas visadas 

argumentem a existência de eventuais circunstâncias que permitam dar uma explicação 

diferente sobre os factos provados pela AdC e, assim, substituir por outra explicação 

alegadamente plausível aquela que levou a AdC a concluir pela existência de uma violação 

das regras da concorrência. Com efeito, resulta da jurisprudência assente que, nestes 

casos, incumbe às empresas visadas, não apenas apresentar uma alternativa plausível à 

tese da AdC, mas também demonstrar que as provas apresentadas pela AdC não permitem 

demonstrar a existência do acordo e/ou prática concertada186.  

914. A este respeito, cumpre recordar que, no presente caso, como supra detalhado, a 

existência de um acordo e/ou prática concertada entre as empresas visadas foi, por um 

lado, denunciado por entidades contratantes e operadores, por outro, confessado por uma 

das empresas participantes no mesmo e, em último caso, confirmada pelos diferentes 

comportamentos das empresas visadas no mercado em causa, sendo que, o grau de 

confirmação exigido, até poderia, segundo os tribunais, ser menor, devido à fiabilidade das 

declarações que foram apresentadas por uma das empresas que participou na 

infração187.  

915. Acresce que, neste caso, como detalhado na secção 11 da NI e 18 da presente Decisão, 

afigura-se inequívoco que as empresas visadas se comportaram no mercado nos precisos 

 

186 v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 8.07.2004, JFE Engineering e o./Comissão, T-67/00, T-68/00, 
T-71/00 e T-78/00, Colet., p.II-2501. 
187 Cf. acórdãos JFE Engineering e o./Comissão mencionado supra, e acórdão de 12.07.2011, Hitachi e 
o./Comissão, T-112/07. 
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termos descritos pela Strong Charon, os quais configuram um acordo e/ou prática 

concertada restritivo da concorrência. 

916. Em suma, atendendo a que AdC não se baseia unicamente no efetivo comportamento das 

empresas visadas no mercado para concluir pela existência de uma infração, a simples 

afirmação ou a demostração da existência de circunstâncias que poderão fornecer uma 

explicação diferente dos factos provados pela AdC não é suficiente para permitir concluir 

pela inexistência do acordo e/ou prática concertada em causa.  

917. De igual modo, cumpre responder na presente Decisão às alegações das visadas sobre a 

natureza lícita de cada uma das condutas identificadas na NI, consideradas 

individualmente, assim como a consequente ausência de elementos de prova para 

sustentar as conclusões da AdC quanto à existência de um acordo e/ou prática concertada 

(parágrafos 757, 885 e 892, e fls. 5027, 5028 e 5649 a 5739). 

918. Com efeito, cada uma das situações destacadas pelas visadas no âmbito dos diversos 

comportamentos adotados nos procedimentos de contratação pública, i.e., a existência de 

relações contratuais entre as empresas visadas, designadamente subcontratações; a 

eventual impugnação de adjudicações de procedimentos concursais; e os diversos 

encontros ou contactos entre administradores ou diretores das empresas visadas, em 

abstrato, consideradas de maneira isolada, podem configurar, tal como alegam as visadas, 

atuações lícitas.  

919. Contudo, importa recordar que, como detalhado no parágrafo 510 e ss. da NI (parágrafos 

860 e ss. da presente Decisão), atendendo ao tipo de infração em causa no presente 

processo, infração de tipo cartel, de natureza tendencialmente “oculta”, a apreciação dos 

elementos de prova juntos aos autos deve ser ponderada na sua globalidade, e 

interpretado cada elemento individual à luz dessa mesma globalidade.  

920. Neste sentido, cabe sublinhar que esta Autoridade não questiona a natureza lícita do 

instituto da subcontratação ou dos eventuais almoços entre presumíveis “amigos”; mas 

conclui, à luz da interpretação global de um conjunto de provas fiáveis, precisas e 

concordantes, pela adoção de um acordo e/ou prática concertada por parte de empresas 

que se servem de instrumentos ou comportamentos, de aparência legal, como veículo para 

a consecução do acordo em questão. 
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921. Por conseguinte, as alegações das visadas sobre a natureza lícita dos comportamentos 

identificados pela AdC como elementos que configuram o acordo e/ou prática concertada 

não podem ser aceites por esta Autoridade. 

922. Por outro lado, as visadas alegam a insuficiência de prova, atendendo ao limitado número 

de indícios que constam dos autos, que alegadamente impede a demonstração da 

existência de um acordo e/ou prática concertada, designadamente, o reduzido número de 

procedimentos concursais analisados, o escasso número de mensagens de correio 

eletrónico apreendido nas diligências de busca, os dispersos contactos constantes das 

agendas ou cadernos de administradores ou colaboradores de apenas duas empresas 

visadas, entre outros, os quais, no entender das visadas, não constituem elementos 

probatórios suficientes que permitam concluir pela existência de um acordo e/ou prática 

concertada entre as empresas visadas. Com efeito, segundo as visadas, não consta da NI 

detalhe sobre eventuais compensações, exato dia de início da prática, quem terá à mesma 

dado início, quem motorizava o seu cumprimento ou onde se reuniam os representantes 

das empresas (parágrafos 757, 872, 873, 878 a 886, 889, 891 e 892 e fls. 5280, 5281, 5282, 

5633 a 5635, 5026 a 5029, 5744, 5755, 5649 a 5739 e 5733 a 5737). 

923. A este respeito, cabe recordar que, segundo a jurisprudência assente, uma vez que a 

proibição de participar em práticas ou acordos anticoncorrenciais, bem como as punições 

em que os infratores podem incorrer, constituem factos notórios, é normal que as 

atividades em que se consubstanciam estas práticas e acordos decorram de maneira 

clandestina, que as reuniões se realizem secretamente e que a documentação que lhes diz 

respeito seja reduzida ao mínimo. Por conseguinte, afirmam os Tribunais que não se pode 

exigir à Comissão Europeia, neste caso, à AdC, que apresente documentos que comprovem 

de maneira expressa a existência de contactos entre os operadores em causa ou detalhes 

do mecanismo específico, através do qual o respetivo objetivo devia ser alcançado. Como 

referido pelos tribunais, se assim fosse, seria demasiado fácil para uma empresa visada 

escapar a qualquer punição se pudesse usar como argumento o carácter vago das 

informações apresentadas relativamente ao funcionamento de um acordo ilícito188. 

 

188 Cf. acórdão do Tribunal Geral de 12 de dezembro de 2014, Eni Spa /Comissão, T-558/08. 
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924. Assim sendo, cumpre reiterar que a AdC concluiu pela existência de um acordo e/ou prática 

concertada no presente caso com base num conjunto suficiente de provas fiáveis, precisas 

e concordantes, pelo que as alegações das visadas quanto ao reduzido número de 

elementos probatórios ou à ausência de detalhe do mecanismo de funcionamento do 

acordo não podem ser aceites. 

925. Por último, as empresas visadas alegam a inexistência de um acordo e/ou prática 

concertada por referência à análise comparativa entre a prova indiciária relativa ao 

comportamento das empresas visadas destinatárias da NI e o alegado comportamento das 

empresas relativamente às quais o processo foi arquivado ou empresas que não foram 

sequer constituídas visadas, argumentando a similitude de comportamentos de todas elas 

(parágrafos 737, 740 e 746, e fls. 4957 a 4961, 5015 a 5017 e 5649 a 5739). 

926. A este respeito, importa referir que, nos termos do n.º 4 do artigo 31.º da Lei da 

Concorrência, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção da 

Autoridade, e, nesse sentido, cabe à AdC apreciar e decidir, face às circunstâncias de cada 

caso concreto e a todos os elementos na sua posse, a imputação de uma infração a uma 

determinada empresa. Neste caso, tal exercício determinou, como supra detalhado, a 

adoção de Nota de Ilicitude apenas contra as empresas visadas (parágrafos 200, 202 e 771 

e fls. 4957 a 4961, 5015 a 5017 e 5696 a 5712).  

927. Acresce que, como já referido, o comportamento de outras empresas que operam no 

mercado em causa nunca poderá invalidar as conclusões da AdC quanto à participação das 

empresas visadas num acordo e/ou prática concertada. 

928. Com efeito, o facto de outras empresas que operam no mesmo mercado não terem sido 

acusadas pela AdC não poderá retirar qualquer responsabilidade às empresas visadas no 

presente processo. Cumpre recordar, a este propósito, a jurisprudência assente que 

estabelece que “[…] a partir do momento em que uma empresa tiver violado o artigo 81.°, 

n.° 1 CE [atual 101.º n.º 1 TFUE], não pode furtar-se a toda e qualquer sanção com o 

fundamento de não ter sido aplicada uma coima a outro operador económico […]”189.  

 

189 acórdão do Tribunal Geral de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e o./Comissão, dito «PVC 
II», T 305/94 a T 307/94, T 313/94 a T 316/94, T 318/94, T 325/94, T 328/94, T 329/94 e T 335/94, Colect., p. II 
931, n.° 1237 
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929. Assim sendo, as alegações das visadas neste sentido carecem de fundamentação e não 

podem ser acolhidas por esta Autoridade. 

930. Deste modo, improcedem os argumentos invocados pelas visadas relativamente à suposta 

inexistência do acordo e/ou prática concertada entre empresas. 

18.3.2.3 Conclusão quanto à existência de um acordo ou prática concertada 

931. Face a todo o exposto, a Autoridade mantém inalterado o seu entendimento, já expresso 

na NI e constante de toda a secção 18.3.2 da presente Decisão, segundo o qual os 

comportamentos em causa se traduzem num acordo e/ou numa prática concertada entre 

empresas concorrentes, para a repartição dos seus principais clientes ou não disputa de 

tais clientes, e a consequente fixação do nível dos preços da prestação dos serviços em 

causa a esses clientes, nos termos e para os efeitos 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. 

18.3.3 Objeto anticoncorrencial do comportamento 

932. O n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência proíbe os acordos e práticas concertadas entre 

empresas que tenham por objeto ou como efeito impedir, falsear ou restringir de forma 

sensível a concorrência. 

933. Segundo jurisprudência constante do TJUE, o “objeto” e o “efeito” devem considerar-se 

condições alternativas e “[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”190. 

934. Consequentemente, quando o objeto anticoncorrencial de um acordo ou prática 

concertada se verifica, não é necessário examinar os seus efeitos na concorrência191. 

 

190 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 30.06.1966, Société Technique Minière (L.T.M.) e. Maschinenbau Ulm 
GmbH (M.B.U.), processo 56/65, Colet. 1965-1968, p. 381. 
191 Cf. Acórdãos do TJUE de 6.10.2009, 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 
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935. A distinção entre “restrição por objeto” e “restrição por efeito” decorre do facto de 

determinadas formas de conluio entre empresas poderem ser consideradas, pela sua 

própria natureza, prejudiciais ao normal funcionamento da concorrência192. 

936. 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, que não há que 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 má repartição dos 

recursos, em prejuízo dos agentes económicos e dos consumidores.193 

937. Neste sentido, veja-se o já determinado pelo Tribunal Geral da União Europeia, no caso 

Pometon SpA: 

“Ora, o critério jurídico essencial para determinar se um acordo contém uma restrição da 

concorrência «pelo objetivo» reside na verificação de que esse acordo apresenta, por si próprio, 

suficiente grau de nocividade para a concorrência, para se considerar que não se tem de tentar 

descobrir os seus efeitos (Acórdão de 27 de abril de 2017, FSL e o./Comissão, C 469/15 P, 

EU:C:2017:308, n.o 104; v., igualmente, neste sentido, Acórdão de 11 de setembro de 2014, 

CB/Comissão, C 67/13 P, EU:C:2014:2204, n.os 49 e 57)”194. 

938. Refira-se também o decidido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia: 

 

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. 
192 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. 
193 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. 
194 Cf. Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 28.03.2019, Pometon SpA contra Comissão Europeia, 
processo T-433/16, p. 275 
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“Há que começar por recordar que, para ser abrangido pela proibição enunciada no artigo 101.o, 

n.o 1, TFUE, um acordo tem de ter «por objetivo ou efeito» impedir, restringir ou falsear a 

concorrência no mercado interno. Segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça desde 

o Acórdão de 30 de junho de 1966, LTM (56/65, EU:C:1966:38), o caráter alternativo deste 

requisito, indicado pela conjunção «ou», conduz, em primeiro lugar, à necessidade de considerar 

o próprio objetivo do acordo (Acórdãos de 26 de novembro de 2015, Maxima Latvija, C-345/14, 

EU:C:2015:784, n.o 16, e de 20 de janeiro de 2016, Toshiba Corporation/Comissão, C-373/14 P, 

EU:C:2016:26, n.o 24). 

Deste modo, a partir do momento em que o objetivo anticoncorrencial de um acordo esteja 

provado, não há que investigar os seus efeitos sobre a concorrência (Acórdãos de 26 de novembro 

de 2015, Maxima Latvija, C-345/14, EU:C:2015:784, n.o 17, e de 20 de janeiro de 2016, Toshiba 

Corporation/Comissão, C-373/14 P, EU:C:2016:26, n.o 25). 

Com efeito, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que determinados tipos 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 normal funcionamento da concorrência 

(Acórdãos de 11 de setembro de 2014, MasterCard e o./Comissão, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, 

n.os 184 e 185, e de 20 de janeiro de 2016, Toshiba Corporation/Comissão, C-373/14 P, 

EU:C:2016:26, n.o 26)”195. 

939. Para ter um objeto 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. 

940. Com base na referida jurisprudência, a Comissão Europeia também distingue aquelas 

formas de coordenação que, por comportarem em si mesmas, pela sua própria natureza, 

um grau suficiente de nocividade para a concorrência, consubstanciam tipicamente 

restrições por objeto. 

 

195 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 02.04.2020, Budapest Bank, processo n.º C-228/18, 
pp. 33 a 35. 
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941. Assim, pode ler-se nas Orientações da Comissão Europeia relativas à aplicação do n.º 3 do 

artigo 101.º do TFUE que: 

“As restrições de concorrência por objetivo são aquelas que, pela sua natureza, podem restringir 

a concorrência. Trata-se 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”196. 

“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”197. 

942. Neste sentido, refira-se ainda 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 da Concorrência, 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 

cometida198. 

943. A título de exemplo, veja-se a sentença do TCRS proferida no âmbito do caso Lactogal, ao 

estabelecer que: 

 

196 Cf. Comunicação da Comissão “Orientações relativas à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado”, JOUE n.º 
C 101, 27.04.2004 (“Orientações Gerais”), parágrafo 21. 
197 Cf. idem, parágrafo 23. 
198 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa de 09.12.2005, 2.º Juízo, processo n.º 1307/05.6TYLSB 
(Ordem dos Médicos Dentistas), p. 24 a 27; Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa de 12.01.2006, 3.º Juízo, 
processo n.º 1302/05.5TYLSB (Ordem dos Médicos Veterinários); Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa 
de 18.01.2007, 3.º Juízo, processo n.º 851/06.2TYLSB (Ordem dos Médicos), p. 35; Sentença do Tribunal de 
Comércio de Lisboa de 10.08.2007, 3.º Juízo, processo n.º 1050/06.9TYLSB (PT Multimédia – SIC), p. 27 a 34. Cf. 
ainda Acórdão do TRL de 25.11.2008, 3.ª Secção, processo n.º 1050/06.9TYLSB.L1 (PT Multimédia – SIC), p. 70 a 
74; Acórdão do TRL de 15.12.2010, 3.ª Secção, processo n.º 350/08.8TYLSB.L1 (Abbott, Menarini e o.), p. 161 a 
167. 
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“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 (infração por objeto), torna-se despiciendo fazer a 

demonstração dos seus concretos efeitos anticoncorrenciais”199. (destaque da 

responsabilidade da AdC) 

944. No mesmo sentido, o TCRS no âmbito do caso Copidata 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”200. (destaque da 

responsabilidade da AdC) 

945. Mais recentemente, determinou também o TCRS: 

 

199 Cf. Sentença do TCRS de 24.05.2012, processo n.º 18/12.0YUSTR, pp. 69 e 70. 
200 Cf. Sentença do TCRS de 04.02.2015, processo n.º 38/13.8YUSTR, p. 147, confirmada pelo Acórdão do TRL, 
9ª secção, de 19.11.2015. 
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“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”201. 

946. Ainda o TCRS, noutro aresto, decidiu que: 

“Ora, à Autoridade da Concorrência continua a competir-lhe provar todos os elementos 

constitutivos do tipo, pelo que, facilmente se percebe que não existe qualquer tipo de 

inversão do ónus da prova e consequentemente, qualquer violação do princípio da 

presunção da inocência. 

O que não se exige à acusação é que comprove que foi criado um perigo, que os meios 

utilizados foram perigosos ou que decorreu um qualquer dano para a concorrência, 

justamente porque a contra-ordenação se justifica pela sua aptidão causal de determinação 

de um dano àquela concorrência”202. 

947. Ora, um acordo ou uma prática concertada entre empresas que determine – seja pelos 

termos em que é celebrado, seja pelo plano de ação determinado pelas empresas 

envolvidas, ou seja ainda pelos termos e condições em que é implementado – a fixação de 

preços e/ou a repartição de mercados configura, por si só, uma prática que tem por objeto 

restringir, distorcer ou falsear a concorrência e que é, por consequência, proibida nos 

termos do n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência. 

948. Neste contexto, há que recordar que, no presente caso, as empresas visadas Grupo 2045, 

através da 2045 e 2045-Gália, a extinta Charon (atual Strong Charon), Comansegur, Grupo 

8, Prestibel, Prosegur e Securitas substituíram, conscientemente, os riscos normais da 

concorrência por um sistema de cooperação, adotando e implementado um plano de ação 

 

201 Cf. Sentença do TCRS de 04.01.2016, 1º Juízo, processo n.º 102/15.9YUSTR, p. 174 
202 Sentença proferida em 06.10.2021, pelo 3º Juízo do TCRS, no âmbito do processo n.º 71/18.3YUSTR-M, 
disponível em http://www.concorrencia.pt/. 
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comum com vista a coordenar o seu comportamento para efeitos da sua participação nos 

procedimentos lançados ao abrigo das normas da contratação pública para a prestação de 

serviços de segurança e vigilância humana. 

949. Esta conduta garantiu, em diversas ocasiões, a manutenção dos principais clientes pelas 

visadas incumbentes, consubstanciando uma repartição do mercado e tendo como 

resultado a prática de um nível de preços superior ao nível que resultaria do jogo normal 

da concorrência, limitando, ou mesmo impedindo, a concorrência entre elas ou 

relativamente a terceiros (cf. secção 18 da presente Decisão). 

950. Face ao supra exposto, conclui-se que o acordo ou prática concertada imputada às 

empresas visadas participantes na mesma, tinha um objeto restritivo da concorrência, 

sendo também evidente, pela globalidade da prova junta aos autos, que esse acordo ou 

prática concertada foi executada e implementada pelas mesmas empresas visadas, e que 

do mesmo resulta uma distorção das regras de funcionamento concorrencial do mercado 

em que operam. 

951. 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 

da prestação de serviços de segurança e vigilância humana, na contratação pública, em 

todo o território nacional. 

18.3.3.1 Pronúncias das visadas 

952. As visadas reiteram que os elementos constantes dos autos não permitem concluir pela 

existência de um acordo restritivo da concorrência, mas acrescentam que, a existir, nunca 

seria uma restrição pelo objeto, sendo necessário a análise dos efeitos da conduta em 

causa. Acresce que, segundo as visadas, em qualquer caso, não resultariam demonstrados 

efeitos restritivos e que o enquadramento jurídico e económico, bem como as explicações 

alternativas apresentadas permitiriam justificar a conduta em causa (fls. 4971a 4977, 5028, 

5288 a 5291, 5633 a 5635 e 5749 a 5751). 

953. Em particular, as visadas do Grupo 2045 afirmam que a AdC qualifica o acordo que entende 

existir entre as várias visadas como tendo um objeto restritivo da concorrência, mas não 

define o que se deve entender por "objeto", não observando o padrão de análise e prova 
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que a jurisprudência exige para poder considerar verificada uma conduta restritiva da 

concorrência por objeto e tendo-se dispensado de proceder a qualquer análise de efeitos 

(fls. 5288 a 5290). 

954. Entendem as visadas do Grupo 2045 que, não estando em causa uma restrição por objeto, 

a AdC deveria ter analisado os efeitos da conduta em causa, pelo que não resultaria 

demonstrada qualquer infração do artigo 9.º, n. º1 da LdC e/ou do artigo 101.º, n. º1 do 

TFUE. Contudo, alegam as visadas que “a AdC não teria logrado encontrar quaisquer efeitos 

anticoncorrenciais resultantes do acordo, desde logo porque, analisadas no devido contexto, as 

condutas que a AdC considera, sempre de forma difusa, serem indícios de práticas restritivas 

têm justificações económicas perfeitamente objetivas, razoáveis e racionais, sendo na maioria 

destinadas a fazer uma alocação de recursos eficiente e, nessa medida, pró-concorrenciais e 

geradoras de eficiências” (fls. 5291). 

955. Por outro lado, a visada Prestibel afirma na sua PNI que, havendo uma justificação plausível 

para a subcontratação, para a troca de e-mails e para os contactos entre concorrentes, a 

suposta infração nunca poderia ser considerada pelo objeto e os seus efeitos teriam que 

ser analisados. Neste sentido, afirma a Prestibel que uma prática só poderá ser qualificada 

como uma restrição pelo objeto se não puder ser explicada por outra forma que não seja 

um meio de restringir a concorrência (fls. 4971 a 4976). 

956. Em suma, reitera neste contexto a Prestibel que, no presente caso, todos os 

comportamentos considerados como indícios pela AdC são situações previstas pelo 

ordenamento jurídico como aceitáveis, ou pelo menos como equacionáveis no contexto 

dos concursos públicos. Assim sendo, considerando o contexto económico em que estão 

integradas, não revelam, segundo a Prestibel, de forma manifesta, um grau de nocividade 

suficiente para que possam ser consideradas constitutivas de uma restrição da 

concorrência pelo objeto, na aceção do n.° 1 do artigo 101. ° do TFUE e do n.° 1 do artigo 

9.º da LdC (fls. 4976 e 4977). 

957. Neste contexto, a Prosegur afirma, no caso concreto das anotações das agendas de 

reuniões que “admitindo, ad arguendum, que tais reuniões se realizaram, inexiste nos 

autos qualquer elemento probatório relativo ao objeto ou efeito anticoncorrencial dessas 

putativas reuniões” (fls. 5028). 
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958. De acordo com a defesa da Securitas, a AdC realizou uma avaliação abstrata da sua atuação, 

não tendo demonstrado, como exige a jurisprudência, que o acordo ou prática concertada 

em causa, pelo seu teor, pelos objetivos que visa atingir, bem como pelo contexto 

económico e jurídico em que se insere, tornariam o comportamento das visadas apto a 

provocar uma eventual entorse à sã concorrência no mercado (fls. 5749 a 5751).  

959. Neste sentido, a Securitas alude de novo ao enquadramento jurídico e económico em que 

se insere sua atividade e que alegadamente justificaria seu comportamento no mercado, 

reiterando que adotou um comportamento similar ao adotado pelas empresas não visadas 

(fls. 5749 a 5751) 

18.3.3.2 Apreciação da Autoridade 

960. As visadas afirmam que o conceito de infração por objeto deve ser interpretado de forma 

restritiva, sendo que a AdC não realizou uma análise dos efeitos, aplicando a natureza de 

restrição por objeto de forma automática (parágrafos 952 a 959 e fls. 4971 a 4977, 5028, 

5288 a 5291, 5633 a 5635, 5749 a 5751 e 5749 a 5751). 

961. Cumpre sublinhar, em primeiro lugar, que, contrariamente às alegações das visadas, a AdC 

considerou, na apreciação dos comportamentos em causa, todos os elementos relevantes 

para a configuração e caracterização do contexto económico e jurídico no qual se insere o 

comportamento colusivo objeto do presente processo. 

962. Com efeito, consta das secções 9, 10 e 11 da NI, bem como das secções 14, 15 e 16 da 

presente Decisão, a identificação e caracterização de cada uma das empresas envolvidas 

na infração, as características do mercado no qual incidiram as práticas em causa, o quadro 

jurídico-legal da contratação pública, bem como a exposição pormenorizada do 

comportamento das visadas ao longo do período objeto de análise.  

963. Todos estes elementos, constantes da NI e reproduzidos na presente Decisão, conformam 

o contexto económico e jurídico considerado pela AdC na apreciação do comportamento 

das empresas visadas, bem como na determinação do preenchimento de cada um dos 

elementos integrantes do tipo legal de infração.  

964. Em consequência, os argumentos invocados pelas visadas relativos à ausência de 

consideração do contexto económico e jurídico no presente processo não procedem. 
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965. Por outro lado, cumpre recordar que os acordos horizontais que envolvem a fixação de 

preços e/ou a partilha de mercado, como no presente caso, consubstanciam formas de 

coordenação entre empresas que revelam um tal grau de perniciosidade para a 

concorrência, e são de tal modo suscetíveis de produzirem resultados negativos, que se 

considera não ser necessário examinar os seus efeitos concretos no mercado203. 

966. É este o sentido da jurisprudência do Tribunal de Justiça204, mencionada pelas visadas na 

suas PNI, a qual vem confirmada pelo Tribunal de Justiça no acórdão 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”205. 

967. Daqui resulta, pois, que certos comportamentos colusórios típicos 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). 

Constituem, assim, uma restrição pelo objeto, sem que as autoridades de concorrência 

tenham necessidade de proceder à análise dos seus efeitos. 

 

203 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 30.06.1966, Société Technique Minière (L.T.M.) e Maschinenbau Ulm 
GmbH (M.B.U.), processo n.º 56/65, Colet. 1965-1968, p. 388; Acórdão do Tribunal de Justiça de 14.03.2013, 
Allianz Hungária Biztosító Zrt. e o. c. Gazdasági Versenyhivatal, processo n.º C‑32/11, parágrafo 34. 
204 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, Colet. 2009, p. 9291, 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, Colet. 2009, p. 4529, parágrafos 28 a30; Acórdão do Tribunal de 
Justiça de 04.10.2011, Football Association Premier League e o., processos apensos n.os C‑403/08 e C‑429/08, 
Colet. 2011, p. 9083, parágrafo 135; Acórdão do Tribunal de Justiça de 13.10.2011, Pierre Fabre 
Dermo‑Cosmétique, processo n.º C‑439/09, Colet. 2011, p. 9419, parágrafo 34; e Acórdão do Tribunal de 
Justiça de 13.09.2012, Expedia Inc. c. Autorité de la Concurrence e o., processo n.º C-226-11, parágrafos 35 a 
37. 
205 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; cf., igualmente, Acórdão do Tribunal de Justiça de 20.11.2008, Beef Industry 
Development and Barry Brothers (BIDS), processo n.º C-209/07, parágrafo 15; Acórdão do Tribunal de Justiça 
de 30.01.1985, Bureau national interprofessionnel du cognac c. Guy Clair, processo n.º C‑123/83, Colet. 1985, 
p. 391, parágrafo 22. 
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968. Não há, pois, dúvida de que, no presente caso, as empresas participaram num acordo e/ou 

prática concertada que, pela sua natureza, é prejudicial ao bom funcionamento da 

concorrência, constituindo, desse modo, uma restrição pelo objeto, sem que seja 

necessário examinar os seus efeitos na concorrência. 

18.3.3.3 Conclusão quanto à existência de uma restrição por objeto 

969. Conclui-se, deste modo, que o acordo e/ou prática concertada imputada às visadas na 

presente Decisão tem por objeto a restrição da concorrência no mercado nacional da 

prestação de serviços de segurança e vigilância humana, na contratação pública, em todo 

o território nacional, sendo, portanto, subsumível no âmbito de aplicação do n.º 1 do artigo 

9.º da LdC. 

18.3.4 Caráter sensível da restrição da concorrência 

970. Refere o n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência que a restrição da concorrência terá de 

ser sensível. 

971. Quando a restrição da concorrência em resultado da prática restritiva da concorrência 

ultrapassar o limiar do negligenciável, a mesma deve ser proibida e os seus agentes 

punidos. 

972. Assim, são, desde logo, proibidos os acordos ou práticas concertadas entre empresas, 

independentemente de os efeitos terem ou não sido verificados, se as mesmas tiverem um 

objeto anticoncorrencial206, já que tais acordos ou práticas concertadas se presumem não 

negligenciáveis. 

973. Neste sentido, a jurisprudência do TJUE estabeleceu que um acordo que tenha por objetivo 

impedir, restringir ou falsear a concorrência no mercado interno constitui, pela sua 

natureza e independentemente de quaisquer efeitos concretos que possa ter, uma 

restrição significativa da concorrência207. 

 

206 Cf. Acórdão do TJCE de 08.07.1999, Anic Partecipazioni SpA, proc. C-49/92 P, Coletânea I-04125. 
207 Cf. Processo C-226/11 Expedia, nomeadamente os n.ºs 35, 36 e 37. 
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974. Ainda a Comunicação da Comissão relativa aos acordos de pequena importância que não 

restringem sensivelmente a concorrência nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE 

(Comunicação De Minimis)208 exclui expressamente do âmbito da categoria de minimis, os 

acordos ou práticas concertadas que, como no presente caso, tenham por objetivo a 

fixação de preços e/ou a repartição de mercados209.  

975. Tal como salientou o Tribunal de Justiça no Acórdão 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”210. 

976. Já em 2011, no Acórdão KME Germany, o Tribunal de Justiça já havia considerado 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 objecto 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. Se um cartel fixa o 

 

208 JO C 291/1, de 30.08.2014. 
209 Adicionalmente, o projeto de Orientações sobre o conceito de restrição por objeto para efeitos de aplicação 
desta Comunicação faz também menção expressa a acordos ou práticas concertadas que tenham por objeto 
a fixação de preços e a repartição de mercados ou de clientes – cf. páginas 5, 6 e 7 da “COMMISSION STAFF 
WORKING DOCUMENT (SWD(2014) 198 final), Guidance on restrictions of competition "by object" for the purpose 
of defining which agreements may benefit from the De Minimis Notice, de 25.6.2014. 
210 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; cf. igualmente, acórdão do Tribunal de Justiça de 20.11.2008, Beef Industry 
Development and Barry Brothers (BIDS), processo n.º C-209/07, parágrafos 16 e 17; acórdão do Tribunal de 
Justiça de 04.06.2009, 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 29. 
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estado do mercado no momento em que é celebrado, a sua longa duração pode tornar 

rígidas as estruturas, diminuindo o incentivo à inovação e ao desenvolvimento para os 

participantes no cartel. O regresso ao estado de livre concorrência será assim tanto mais 

difícil e longo quanto a própria duração do cartel foi longa. Mesmo se a intensidade e a 

eficácia do cartel variarem no tempo, a verdade é que o referido cartel continuará a existir 

e, por conseguinte, a tornar ainda mais rígidas as estruturas do mercado”211. 

977. Acresce que o Tribunal de Comércio de Lisboa referiu, 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 da Concorrência] 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 contra-ordencional) 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”. Com este enquadramento, “é às 

orientações da Comissão e às decisões desta e dos Tribunais comunitários que deve ir buscar-

se a integração da norma"212. 

978. Aí se menciona 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, afetam 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 suscetível de afectar o comércio entre os Estados-Membros o vir a 

afectar de forma sensível” 213. 

 

211 Cf. acórdão do Tribunal de Justiça de 08.12.2011, KME Germany e o. c. Comissão, processo n.º C‑272/09 P, 
Colet., p. I‑12789, parágrafo 65; e acórdão do Tribunal de Justiça de 08.12.2011, KME Germany e o./Comissão, 
processo n.º C‑389/10 P, Colet., p. I‑13125, parágrafo 75. 
212 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa, 3.º Juízo, Proc. n.º 1302/05.5TYLSB, de 12.01.2006. 
213 Cf. Comunicação da Comissão Europeia – Orientações sobre o conceito de afectação 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. 
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979. 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)”214. 

980. Em síntese, e em face do exposto, pode concluir-se que a restrição da concorrência tem de 

ser sensível, sendo que o caráter sensível se afere tendo em atenção o tipo de condutas, 

e/ou as posições e importância, das empresas envolvidas no mercado em causa.  

981. Ora, no caso concreto, o tipo de conduta em causa, a adoção de um acordo ou prática 

concertada de repartição do mercado e de fixação do nível dos preços entre as empresas 

visadas que dele fazem parte, como melhor descrito na secção 18, que detêm uma posição 

conjunta significativa no mercado afetado, sendo líderes no sector da vigilância e segurança 

humana, e ainda, duas delas, a Prosegur e a Securitas, pertencentes a grandes grupos de 

empresas com dimensão internacional e presença noutros Estados-Membros, concorre 

para a demonstração do caráter sensível da afetação da concorrência no mercado em 

causa (parágrafos 358 a 376, 377 a 396, 397 a 418 e 467 a 693). 

982. Acresce que, aferindo-se a restrição “no todo ou em parte do mercado nacional”, no que 

respeita ao n.º 1 do artigo 9.º da Lei da Concorrência, e tendo em conta o âmbito de atuação 

das empresas visadas em causa, bem como o âmbito da conduta em análise, considera-se 

prima facie que a infração afeta todo o território nacional, e que a mesma se traduz em uma 

restrição sensível da concorrência. 

18.3.4.1 Pronúncias das visadas 

983. As empresas visadas defendem a ausência de demonstração da alegada sensibilidade da 

restrição da concorrência em causa. Em suma, afirmam que, não tendo sido demonstrado 

que o acordo e/ou prática concertada em causa configure uma restrição da concorrência 

por objeto, não é possível concluir pela natureza sensível da restrição (fls. 4977 a 4979, 5291 

e 5292, 5751 e 5752). 

984. Em concreto, as visadas do Grupo 2045 alegam que “não tendo sido provada a participação 

das Visadas 2045 num acordo restritivo da concorrência pelo objeto, não se encontram 

 

214 Cf. idem, ponto 47. 
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preenchidos os pressupostos requeridos pela jurisprudência Expedia para desonerar a AdC 

de proceder à avaliação concreta da natureza sensível da restrição” (fls. 5291). 

985. Acresce que, segundo as visadas do Grupo 2045, a AdC apurou de “forma automática e 

abstrata que o putativo acordo 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” (fls. 

5292). 

986. Neste contexto, alega também a Prestibel que não consta da NI uma análise relativa de 

cada uma das empresas visadas e, consequentemente, ao seu impacto ou à sua 

importância no mercado afetado, afirmando que “num mercado desta natureza, onde há 

uma enormíssima pluralidade de empresas a atuar, mesmo que alguma restrição da 

concorrência tivesse pontualmente ocorrido, o que se nega, nunca ela seria “sensível”” (fls. 4977 

a 4979). 

987. Por fim, a Securitas alega que a AdC não logrou provar este elemento do tipo. Com efeito, 

segundo a Securitas, o enquadramento jurídico em que a AdC assenta a sua análise quanto 

à natureza "sensível" da restrição está errado, atendendo a que a análise está baseada na 

existência de uma restrição por objeto, o qual não foi provado, pelo que a análise 

subsequente também estará errada (fls. 5751 e 5752). 

18.3.4.2 Apreciação da Autoridade 

988. As empresas visadas alegam que, uma vez que não se encontram preenchidos os 

pressupostos do tipo objetivo da contraordenação prevista nos artigo 9.º da LdC e artigo 

101.º do TFUE, relativos à existência de um acordo ou de uma prática concertada e de uma 

restrição da concorrência por objeto, não pode existir uma restrição sensível da 

concorrência (parágrafos 983 a 987 e fls. 4977 a 4979, 5291 e 5292, 5751 e 5752). 

989. Em relação aos argumentos invocados pelas visadas nas suas PNI relativos à inexistência 

de um acordo e/ou de uma prática concertada, bem como de uma restrição da 

concorrência por objeto, remete-se para a apreciação e conclusões da AdC a este respeito 

constantes dos parágrafos 837 a 871 e 894 a 969 supra. 
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990. Quanto à alegada desconsideração por parte da AdC de elementos concretos do contexto 

económico, para concluir pelo carácter sensível da restrição pelo objeto do presente 

processo, cumpre referir que, de acordo com a jurisprudência supra identificada, a AdC 

fundamentou as suas conclusões no tipo de conduta em causa, no âmbito de atuação das 

empresas visadas, bem como na sua posição no mercado em apreço. 

991. Nesta medida, não assiste razão às visadas nesta matéria. 

992. Com efeito, verifica-se, no presente processo, que as empresas visadas adotaram um 

acordo restritivo da concorrência na prestação de serviços de vigilância e segurança 

humana adquiridos por entidades públicas e/ou abrangidas pelo regime da contratação 

pública. 

993. O referido acordo abrange a totalidade do território de Portugal e os agentes económicos 

envolvidos, à data dos factos, representavam uma parte substancial do mercado (secção 

15.3). Estas circunstâncias, não poderiam deixar de levar a AdC a concluir pelo carácter 

sensível da restrição em apreço. 

18.3.4.3 Conclusão quanto ao caracter sensível da restrição 

994. No que concerne ao caráter sensível da restrição da concorrência da infração cometida 

pelas visadas, tendo em conta o tipo de acordo e/ou prática concertada adotada pelas 

mesmas, as respetivas quotas de mercado, bem como o respetivo âmbito de aplicação, 

considera-se, prima facie, que a infração se traduz numa restrição sensível da concorrência. 

18.3.5 A afetação do comércio entre Estados-Membros 

995. Por sua vez, a restrição da concorrência deve aferir-se no “mercado interno”, à luz do 

disposto no n.º 1 do artigo 101.º do TFUE. 

996. Neste sentido, importa salientar, em primeiro lugar, que o requisito de afetação do 

comércio entre os Estados-Membros implica a existência de um impacto nas atividades 

económicas transfronteiriças que envolva, no mínimo, dois Estados-Membros, não sendo, 
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porém, necessário que o acordo ou prática afete o comércio entre um Estado-Membro e a 

totalidade de outro Estado-Membro215.  

997. Neste contexto, recorde-se que o mercado nacional de um Estado-Membro da União 

Europeia corresponde a uma parte do mercado interno. Com efeito, mesmo que esteja em 

causa um único Estado-Membro, a natureza muito grave da infração e, sobretudo, a sua 

vocação para falsear o mercado nacional, o que, como se viu, sucede no caso em apreço 

fornecem uma boa indicação acerca da possibilidade de os factos serem suscetíveis de 

afetar o comércio entre os Estados-Membros. 

998. De facto, desde o Acórdão de 17.10.1972 no caso Cementhandelaren216, e, posteriormente, 

em 1985, com o Acórdão no caso Remia217, que o Tribunal de Justiça tem vindo a considerar 

que um acordo que se estende a todo o território de um Estado-Membro tem, pela sua 

própria natureza, o efeito de entravar a interpenetração económica pretendida pelo 

Tratado da União Europeia. 

999. Com efeito, nas palavras do Tribunal de Justiça no seu Acórdão de 24.09.2009, no caso Club 

Lombard - Erste Group Bank AG e o. c. Comissão: 

"(…) o facto de um acordo ter apenas por objeto a comercialização de produtos num único 

Estado‑Membro não basta para excluir a possibilidade de afetar o comércio entre 

Estados‑Membros.  

Com efeito, um acordo que abranja todo o território de um Estado‑Membro tem como efeito, 

pela sua própria natureza, consolidar barreiras de carácter nacional, entravando assim a 

interpenetração económica pretendida pelo Tratado CE (…)”218.  

 

215 Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os Estados-Membros previsto nos artigos 81.º 
e 82.º do Tratado CE (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE), Comunicação da Comissão, JO C 101, de 27.04.2004, 
parágrafos 18- 21. 
216 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 17/10/1972, Vereeniging van Cementhandelaren c. Comissão, processo 
n.º 8/72 – parágrafo 29. 
217 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 11/07/1985, Remia B.V. e o. c. Comissão, processo n.º 42/84 – parágrafo 
22. 
218 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 24/09/2009, Club Lombard - Erste Group Bank AG, Raiffeisen Zentralbank 
Österreich AG, Bank Austria Creditanstalt AG e Österreichische Volksbanken AG c. Comissão, processos apensos 
n.os C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P e C-137/07 P - parágrafo 38; cf., igualmente, Acórdão do Tribunal de 
Justiça de 23/11/2006, Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, SL c. Asociación de 
Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), processo n.º C-238/05, - parágrafo 37. 
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1000. Tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre esta matéria, a noção de 

afetação do comércio entre os Estados-Membros foi objeto de uma Comunicação da 

Comissão Europeia, que estabeleceu as Orientações a seguir na sua interpretação 

(Orientações sobre a afetação do comércio entre Estados-Membros)219.  

1001. Para além de outras indicações relevantes a que se fará referência infra na presente secção, 

as Orientações da Comissão confirmam o acima referido a propósito da jurisprudência dos 

tribunais da União Europeia quanto a acordos que afetam todo o território de um Estado-

Membro: 

“(…) Os tribunais comunitários sustentaram numa série de processos que os acordos que cobrem 

a totalidade do território de um Estado-Membro têm, pela sua própria natureza, o efeito de 

reforçar a segmentação dos mercados numa base nacional, na medida em que dificultam a 

penetração económica pretendida pelo Tratado”220. 

1002. Este entendimento foi também já sufragado pela jurisprudência nacional, conforme resulta 

do Acórdão de 25.05.2017 do TCRS no caso Firmo c. AdC, no qual é, aliás, citada 

jurisprudência dos tribunais da União Europeia já acima referida, bem como as Orientações 

da Comissão: 

“Por fim, quanto à aplicação do artigo 101.º, n.º 1 do TFUE, é ainda necessário que o acordo seja 

suscetível de afetar o comércio entre Estados-Membros. 

É jurisprudência assente que para um acordo entre empresas ser suscetível de afetar o comércio 

entre os Estados-Membros, deve ser possível prever com um grau suficiente de probabilidade, 

com base num conjunto de elementos objetivos de direito ou de facto, que tem influência direta 

ou indireta, efetiva ou potencial, nos fluxos comerciais entre Estados-Membros de modo a poder 

prejudicar a realização dos objetivos de um mercado único entre Estados-Membros. 

 

219 Cf. Comunicação da Comissão Europeia “Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os 
Estados-Membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado” (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE), JO de 
27.04.2004, C 101. 
220 Cf. Comunicação da Comissão Europeia “Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os 
Estados-Membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado” (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE), JO de 
27.04.2004, C 101 – parágrafo 78. 
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A jurisprudência comunitária tem também entendido, desde o acórdão Remia e o. c. Comissão, 

proc. 42/84, que um acordo que se estende a todo o território de um Estado-Membro tem, pela 

sua própria natureza, por efeito consolidar barreiras de carácter nacional, entravando assim a 

interpenetração económica pretendida pelo Tratado. 

Partindo destes e de outros princípios afirmados pela jurisprudência comunitária, a Comissão 

Europeia emitiu as Orientações da Comissão sobre o conceito de afetação do comércio entre os 

Estados-Membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado, publicadas no JO 2004/C 101/07. 

Não são vinculativas, é certo, mas desenvolvem de forma bastante aprofundada a matéria.  

E no que respeita aos acordos horizontais que são restritivos da concorrência por objeto e que 

abrangem o território de um Estado-Membro exarou que os mesmos “são, em princípio, 

suscetíveis de afetar o comércio entre os Estados-Membros. Os tribunais comunitários 

sustentaram numa série de processos que os acordos que cobrem a totalidade do território de 

um Estado-Membro têm, pela sua própria natureza, o efeito de reforçar a segmentação dos 

mercados numa base nacional, na medida em que dificultam a penetração económica 

pretendida pelo Tratado (...). 

Por conseguinte, há que concluir que, nestes casos, a natureza do acordo permite sustentar a 

existência de uma probabilidade suficiente de afetação do comércio entre Estados-Membros, face 

à inexistência de elementos suscetíveis de afastar essa probabilidade”221. 

1003. O TCRS, nesta mesma Sentença respeitante ao caso Firmo c. AdC, seguiu este racional para 

concluir que, estando em causa um acordo de natureza horizontal restritivo da 

concorrência extensivo à totalidade do território nacional, tal acordo estava abrangido pelo 

disposto no artigo 101.º do TFUE (e violava o mesmo preceito legal em virtude do 

preenchimento dos restantes elementos típicos): 

“Tais acordos são restritivos da concorrência por objeto, conforme resulta do seu conteúdo 

em conjugação com os parâmetros supra enunciados, foram extensivos à totalidade do 

território nacional, pelo que se conclui que afetam o comércio entre Estados-Membro e de 

forma sensível”222. 

 

221 Sentença do TCRS de 25/05/2017, Firmo c. AdC, processo n.º 36/17.2YUSTR – página 125. 
222 Sentença do TCRS de 25/05/2017, Firmo c. AdC, processo n.º 36/17.2YUSTR – página 127. 
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1004. Também o TCRS, mais recentemente, afirmou que: 

“Ora, tendo em conta o exposto e sabendo-se como se sabe que a aplicação do critério da 

susceptibilidade de afectação do comércio entre Estados-Membros é independente da definição 

dos mercados geográficos relevantes, sabendo-se também que a susceptibilidade de afectar 

implica inevitavelmente a desnecessidade do acordo ou a prática terem tido, efectivamente, um 

efeito no comércio entre os Estados-Membros, não existindo por isso obrigação ou necessidade 

de calcular o volume efectivo de comércio entre os Estados-Membros afectado pelo acordo ou 

prática (…)”223. 

1005. No caso sub judice, ficou amplamente demonstrado, com recurso a elementos de prova 

precisos e concordantes, que as oito visadas participaram num acordo ou prática 

concertada que tinha um objeto restritivo da concorrência, na medida em que 

consubstanciara uma repartição do mercado e uma fixação do nível dos preços. 

1006. Com efeito, trata-se de um comportamento colusório de índole muito grave que é pela sua 

própria natureza prejudicial ao bom funcionamento da concorrência (i.e., são 

objetivamente suscetíveis de produzir efeitos negativos no mercado, em prejuízo dos 

consumidores), sendo como tal considerados, à luz da jurisprudência dos tribunais da 

União Europeia e nacionais, como restrições com um objeto anticoncorrencial. 

1007. Por outro lado, ficou clara e inequivocamente estabelecido que este acordo ou prática 

concertada afetou o mercado nacional de prestação de serviços de segurança e vigilância 

humana adjudicados em procedimentos lançados ao abrigo das normas de CCP.  

1008. Com efeito, ao abrigo do comportamento em causa, as empresas visadas acordaram 

participar em procedimentos de contratação pública de modo a apresentar apenas uma 

proposta válida ou competitiva, com o objetivo de cada uma delas, manter a prestação dos 

serviços aos seus principais clientes (cf. secção 16). 

1009. Resulta, assim, que as empresas visadas, em conjunto e conscientemente, anularam a 

concorrência na totalidade do mercado nacional de prestação dos serviços de segurança e 

vigilância humana nas instalações de entidades sujeitas às regras de CPP para a aquisição 

 

223 Sentença proferida em 06.10.2021 pelo 3º Juízo do TCRS, no âmbito do processo n.º 71/18.3YUSTR-M, 
disponível em http://www.concorrencia.pt/. 

http://www.concorrencia.pt/
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de tais serviços, condicionando reciprocamente a sua liberdade de ação e eliminando a 

incerteza dos respetivos comportamentos. 

1010. Nestes termos, aplicando a jurisprudência acima referida à conduta em causa, tratando-se 

de um comportamento horizontal com um objeto anticoncorrencial que abrange todo o 

território nacional, o mesmo tem, pela sua natureza, “o efeito de reforçar a segmentação dos 

mercados numa base nacional, na medida em que dificulta a penetração económica pretendida 

pelo Tratado”224, devendo como tal concluir-se pela aplicação do artigo 101.º do TFUE, uma 

vez que este acordo ou prática concertada é apto a afetar o comércio entre Estados-

Membros. 

1011. Remetemos de seguida para as considerações efetuadas pela Comissão Europeia nas suas 

Orientações sobre a afetação do comércio entre Estados-Membros, no sentido de 

evidenciar os elementos que sustentam esta conclusão resultante da aplicação da 

jurisprudência europeia e nacional. 

1012. Das referidas Orientações decorre que o conceito de suscetibilidade de afetação do 

comércio entre os Estados-Membros se desdobra em três segmentos, a saber: (i) o conceito 

de “comércio entre os Estados-Membros”; (ii) a noção de “suscetível de afetar o comércio entre 

Estados-Membros”; e (iii) o conceito de “carácter sensível da suscetibilidade de afetação do 

comércio entre Estados-Membros”. 

1013. A respeito do conceito de “comércio entre Estados-Membros”, a Comissão clarifica que tal 

conceito não se limita às tradicionais trocas transfronteiriças de bens e serviços, tratando-

se, ao invés, de um conceito mais amplo, que cobre toda a atividade económica 

transfronteiriça, uma vez que só esta interpretação é coerente com o objetivo fundamental 

do TFUE de promover a livre circulação de mercadorias, serviços, pessoas e capitais225.  

1014. Esclarecem ainda as Orientações da Comissão que o conceito de “comércio” relevante para 

estes efeitos, tal como configurado pela jurisprudência dos tribunais da União Europeia, 

 

224 Cf. Comunicação da Comissão Europeia “Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os 
Estados-Membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado” (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE), JO de 
27.04.2004, C 101 – parágrafo 78. 
225 Cf. Comunicação da Comissão Europeia “Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os 
Estados-Membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado” (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE), JO de 
27.04.2004, C 101 - parágrafo 19. 
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abrange situações em que os acordos ou práticas concertadas afetam a estrutura 

concorrencial do mercado. No caso de uma empresa ser eliminada ou correr o risco de ser 

eliminada, a estrutura concorrencial no mercado comum é afetada, do mesmo modo que 

as atividades económicas que a empresa desenvolve226. 

1015. No caso sub judice, o acordo em causa, conforme ficou devidamente explanado na presente 

Decisão, afetou (ou era suscetível de afetar) a estrutura concorrencial do mercado nacional 

da prestação de serviços de segurança e vigilância humana adjudicados através de 

procedimentos lançados ao abrigo das normas do CCP, na medida em que anularam 

qualquer comportamento concorrencial num número substancial de empresas que 

operam no mercado em causa. 

1016. No sentido de aferir como deve ser avaliado o potencial efeito acima referido, importa 

concretizar o que se entende por uma restrição concorrencial que seja “suscetível de afetar” 

o comércio entre Estados-Membros, tal como desenvolvida pela jurisprudência do Tribunal 

de Justiça e explicitada nas Orientações da Comissão. 

1017. De acordo com o critério desenvolvido pelo Tribunal de Justiça, a noção de suscetibilidade 

de afetação do comércio entre Estados-Membros implica que deve ser possível prever, com 

um grau de probabilidade suficiente e com base num conjunto de fatores objetivos de facto 

ou de direito, que o acordo ou a prática restritiva possa ter uma influência, direta ou 

indireta, efetiva ou potencial, na estrutura do comércio entre os Estados-Membros227. 

1018. Assim, segundo as Orientações sobre a afetação do comércio entre Estados-Membros, para 

que o direito da União Europeia seja aplicável, não é necessário que o acordo ou a prática 

restritiva tenha, ou tenha tido, efetivamente, um efeito no comércio entre os Estados-

Membros, bastando que seja “suscetível” de ter esse efeito228. 

 

226 Cf. Comunicação da Comissão Europeia “Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os 
Estados-Membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado” (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE), JO de 
27.04.2004, C 101 - parágrafo 20. 
227 Comunicação da Comissão Europeia “Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os Estados-
Membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado” (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE), JO de 27.04.2004, C 
101 - parágrafo 23. 
228 Comunicação da Comissão Europeia “Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os Estados-
Membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado” (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE), JO de 27.04.2004, C 
101 - parágrafo 26. 
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1019. Aplicando este racional ao acima referido, note-se que não é exigível que se demonstre que 

o acordo ou prática concertada em causa afetou a estrutura concorrencial do mercado 

português da prestação de serviços de segurança e vigilância humana na contratação 

pública, sendo apenas necessário que o acordo ou prática concertada fosse suscetível de 

ter esse efeito (conforme devidamente ressalvado no texto acima), o que se afigura 

incontornável em face dos elementos citados. 

1020. Refira-se ainda que, segundo as Orientações da Comissão, a avaliação da suscetibilidade 

da afetação do comércio entre Estados-Membros se baseia em fatores objetivos, não sendo 

necessária uma intenção subjetiva por parte das empresas em causa229.  

1021. Deve destacar-se, ademais, que a jurisprudência da União tem sido clara na adoção de uma 

interpretação ampla relativamente ao conceito de afetação do comércio entre os Estados-

Membros, preconizando uma conceção segundo a qual o facto de uma prática 

anticoncorrencial abranger apenas um único Estado-Membro não ser impeditiva de afetar 

a estrutura do comércio entre concorrentes de outros Estados-Membros, podendo, 

implicar um encerramento do mercado nacional a concorrentes estrangeiros, 

desencorajando-os de exportar ou de entrar no mercado de qualquer outra forma230. 

1022. Por fim, de acordo com as Orientações da Comissão, importa adicionalmente que o acordo 

ou prática concertada seja suscetível de afetar “sensivelmente” o comércio entre Estados-

Membros. Deste modo, o conceito de afetação do comércio integra um elemento 

quantitativo que limita a aplicabilidade do direito da União Europeia a acordos e práticas 

restritivas suscetíveis de produzir efeitos de certa importância231.  

 

229 Comunicação da Comissão Europeia “Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os Estados-
Membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado” (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE), JO de 27.04.2004, C 
101 - parágrafo 25. 
230 Cf. Acórdão do Tribunal de Justiça de 25/03/1981, Coöperative Stremsel – en Kleurselffabriek c. Comissão, 
processo 61/80 - parágrafo 15; Acórdão do Tribunal de Justiça de 24/09/2009, Club Lombard - Erste Group Bank 
AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Bank Austria Creditanstalt AG e Österreichische Volksbanken AG c. 
Comissão, processos apensos n.os C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P e C-137/07 P - parágrafo 38. 
231 Comunicação da Comissão Europeia “Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os Estados-
Membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado” (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE), JO de 27.04.2004, C 
101- parágrafo 44. 
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1023. De acordo com as Orientações, o carácter sensível pode ser apreciado, nomeadamente, 

por referência à posição e à importância das empresas envolvidas no mercado dos 

produtos em causa. Assim, segundo as Orientações sobre o conceito de afetação do 

comércio entre os Estados-Membros, “[q]uanto mais forte for a posição de mercado das 

empresas em causa, maior é a probabilidade de um acordo ou prática suscetível de afetar o 

comércio entre os Estados-Membros o vir a afetar de forma sensível”232. 

1024. Partindo desta premissa, a Comissão estabelece duas presunções ilidíveis:  

Uma presunção negativa ilidível, aplicável a todos os acordos e práticas concertadas na 

aceção do n.º 1 do artigo 101.º do TFUE, de ausência de um efeito sensível no comércio entre 

Estados-Membros em função das quotas de mercado e dos volumes de negócio das 

empresas: 

“A Comissão considera que, em princípio, não são susceptíveis de afetar sensivelmente o comércio 

entre os Estados-Membros os acordos que satisfaçam, cumulativamente, as seguintes condições: 

a) A quota de mercado agregada das partes em qualquer mercado relevante na Comunidade 

afetado pelo acordo não ultrapassa 5 %, e  

b) No caso de acordos horizontais, o volume de negócios anual agregado na Comunidade das 

empresas em causa em relação aos produtos objeto do acordo não é superior a 40 milhões de 

euros. (…)”233  

1025. Uma presunção positiva ilidível, aplicável no caso de um acordo suscetível, pela sua própria 

natureza, de afetar o comércio entre os Estados-Membros, de que esses efeitos no 

comércio são sensíveis quando o volume de negócios das partes em relação aos produtos 

 

232 Comunicação da Comissão Europeia “Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os Estados-
Membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado” (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE), JO de 27.04.2004, C 
101 - parágrafo 44 e 45. 
233 Comunicação da Comissão Europeia “Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os Estados-
Membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado” (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE), JO de 27.04.2004, C 
101 - parágrafo 52. 



 

278 

 

objeto do acordo for superior a 40 milhões de euros ou quando a quota de mercado das 

partes exceder o limiar de 5%234. 

1026. Neste sentido, recorde-se que, conforme resulta da matéria de facto, o acordo ou prática 

concertada objeto do presente processo abrange a totalidade do território de Portugal e os 

agentes económicos envolvidos, como melhor descrito na secção 18.2 da presente Decisão, 

detêm uma posição significativa no mercado afetado, com uma quota conjunta de cerca de 

35 %, sendo consideradas empresas líderes no sector da vigilância e segurança humana, e, 

ainda, duas das visadas envolvidas na prática restritiva, nomeadamente a Prosegur e a 

Securitas, pertencem a grandes grupos de empresas com dimensão internacional e 

presença noutros Estados-Membros (parágrafo 981). 

1027. Acresce que, no caso em apreço, o comportamento anticoncorrencial em causa envolve um 

encerramento do mercado nacional a concorrentes estrangeiros, desencorajando-os de 

exportar ou de entrar no mercado de qualquer outra forma. Com efeito, o acordo ou prática 

concertada em causa implica, ou pelo menos, cria desincentivos de tal forma severos, que 

na prática faz com que não existam concorrentes estrangeiros dispostos a disputar o 

mercado nacional, uma vez que o conjunto do reduzido número das maiores empresas 

presentes no sector, através do comportamento ilícito em causa, impede os demais 

concorrentes de disputar o mercado em apreço. Com destaque para o controlo dos 

maiores contratos, aqueles que à partida seriam os que fariam as empresas concorrentes 

estrangeiras procurar disputar o mercado, uma vez que seriam um elemento nuclear para 

permitir, em termos económico-financeiros, viabilizar a entrada num novo mercado. 

1028. Em suma, considera-se, pelo exposto, que se verifica, in casu, a suscetibilidade de afetação 

do comércio entre os Estados-Membros, nos termos e para os efeitos de aplicação do 

disposto no artigo 101.º do TFUE. 

 

234 Comunicação da Comissão Europeia “Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os Estados-
Membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado” (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE), JO de 27.04.2004, C 
101 - parágrafo 53. 
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18.3.5.1 Pronúncias das visadas 

1029. As visadas consideram que a AdC não fundamentou a suscetibilidade da conduta em causa 

de afetar o comércio entre Estados-Membros, elemento que constitui condição necessária 

para aplicação do artigo 101.º n.º 1 do TFUE. 

1030. Em particular, as visadas do Grupo 2045 afirmam que a AdC se limita a “indicar hipóteses 

teóricas e abstratas de possível afetação do comércio entre Estados Membros, sem 

demonstrar como a atuação das visadas no presente processo seria concretamente apto a 

fazê-lo” (fls. 5292 e 5293). 

1031. De acordo com a visada Prestibel, a AdC realiza “um exercício, de carácter puramente 

teórico e conjetural, com alusões a meras hipóteses, não devidamente consubstanciadas 

em factos concretos”, sendo manifestamente insuficiente para concluir pela afetação do 

comércio entre Estados-Membros no presente caso (fls. 4980).  

1032. Neste contexto, a visada Prestibel alude a que as visadas não representam metade do 

mercado e/ou são líderes no setor, nem está verificada a tese de que um qualquer player 

estrangeiro fosse desencorajado a entrar no mercado. Acresce a visada Prestibel que 

deveria ter sido desenvolvida uma análise relativa de cada uma das visadas, sendo esta 

caracterização realizada de forma absoluta, em bloco, para todas as visadas no processo 

(fls. 4979 e 4982). 

1033. Por outro lado, a Securitas alega que, tal como exige a jurisprudência, não consta da NI 

demonstração da suscetibilidade de afetação do comércio entre Estados-membros 

decorrente da prática anti concorrencial que se lhe imputa, “nem existem elementos que 

permitam sustentar as conclusões da AdC a este respeito, atendendo a que, entre outras razões, 

nenhuma análise quanto aos efeitos da alegada prática anti concorrencial em causa nos 

presentes autos foi efetuada pela AdC” (fls. 5753 e 5755). 

18.3.5.2 Apreciação da Autoridade 

1034. Em resposta aos argumentos supra invocados pelas visadas, importa salientar, em primeiro 

lugar, que, como já referido, as empresas visadas representam uma parte substancial do 

mercado e são líderes no setor, de acordo com informação destacada pelas próprias 

empresas visadas nos seus websites (cf. parágrafos 379, 386 e 402, e fls. 3849 e 3849). 
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1035. No que se refere à alegada necessidade de efetuar uma análise dos efeitos da prática 

anticoncorrencial em causa, remete-se para as conclusões da AdC a este respeito, 

constantes dos parágrafos 932 a 969 supra. 

1036. Quanto à alegada falta de demonstração da afetação do comércio entre Estados Membros 

e à alegada fundamentação em hipóteses teóricas e abstratas, cumpre reiterar que, em 

aplicação da jurisprudência supra citada, tratando-se de um acordo horizontal com um 

objeto anticoncorrencial que abrange o território nacional, o mesmo tem, pela sua 

natureza, “o efeito de reforçar a segmentação dos mercados numa base nacional, na medida 

em que dificulta a penetração económica pretendida pelo Tratado”, devendo como tal concluir-

se pela aplicação do artigo 101.º do TFUE, uma vez que este acordo e/ou prática concertada 

é apto a afetar o comércio entre Estados-Membros. 

1037. Acresce que, como supra referido, para existir uma afetação do comércio entre Estados-

Membros não é necessário que o acordo e/ou a prática concertada tenha, ou tenha tido, 

efetivamente, um efeito no comércio entre os Estados-Membros, bastando que seja 

“suscetível” de ter esse efeito235. 

1038. Assim sendo, e contrariamente às alegações das empresas visadas, não é exigível que se 

demonstre que o acordo em causa afetou a estrutura concorrencial do mercado português 

da prestação de serviços de segurança e vigilância humana na contratação pública, sendo 

apenas necessário que o acordo fosse suscetível de ter esse efeito, o que se afigura 

irrefutável no presente caso, atendendo ao tipo de acordo e/ou prática concertada em 

causa, bem como aos restantes elementos, nomeadamente, o facto de a prática horizontal 

ter um objeto anticoncorrencial e abranger a totalidade do território nacional (parágrafos 

464 e 465), para além de os agentes económicos envolvidos representarem, à data dos 

factos, cerca de 35% do mercado, e pertencerem a grandes grupos de empresas com 

dimensão internacional e presença noutros Estados-Membros (secção 15.3). 

 

235 Comunicação da Comissão Europeia “Orientações sobre o conceito de afetação do comércio entre os 
Estados-Membros previsto nos artigos 81.º e 82.º do Tratado” (atuais artigos 101.º e 102.º do TFUE), JO de 
27.04.2004, C 101 - parágrafo 26. 
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18.3.5.3 Conclusão quanto à afetação do comércio entre Estados-Membros 

1039. Em face do que antecede, conclui-se que, no caso em apreço, atendendo, em concreto, à 

natureza da prática, ao âmbito de atuação das empresas em causa, bem como à 

importância dos agentes económicos envolvidos, a infração em causa é suscetível de afetar 

o comércio entre Estados-Membros. 

1040. Nesta medida, considera-se, pelo exposto, que se verifica, in casu, a suscetibilidade de 

afetação do comércio entre os Estados-Membros, nos termos descritos na Comunicação da 

Comissão Europeia, tendo aplicação o disposto no artigo 101.º do TFUE. 

18.3.6 Da alegada justificação do acordo e/ou prática restritiva da concorrência e 

respetiva apreciação pela Autoridade 

1041. As empresas visadas do Grupo 2045 afirmam que o alegado pacto de não-agressão não 

existiu e que, em qualquer caso, nunca seria suscetível de configurar uma restrição da 

concorrência, nem por objeto, nem por efeito. Contudo, mesmo que existisse e tivesse 

algum tipo de efeitos anticoncorrenciais, esses efeitos “seriam absolutamente compensados 

pelos efeitos pró-concorrenciais” (fls. 5293). 

1042. Neste contexto, alegam as visadas que “os contactos que possam ter existido entre 

concorrentes a propósito da contratação pública de serviços de segurança privada, fosse 

para estabelecer consórcios, subcontratações, cedências de mão-de-obra especializada, 

negociar acordos coletivos ou organizar trabalhos de associações patronais, foram sempre 

feitos tendo em vista a alocação eficiente de recursos, o fomento da concorrência e a 

garantia da disponibilidade de serviços de segurança a entidades públicas, mesmo que 

estas adotem comportamentos procedimentais, regulamentares e financeiros que 

desafiam extraordinariamente essa disponibilidade” (fls. 5293 e 5394). 

1043. Este argumento não procede. 

1044. Cumpre referir, em primeiro lugar, que o artigo 10.º da Lei da Concorrência, assim como o 

n.º 3 do artigo 101.º TFUE, estabelecem uma regra de exceção, permitindo a justificação de 

determinados acordos abrangidos pelo artigo 9.º da Lei da Concorrência, e/ou pelo n.º 1 do 

artigo 101.º TFUE, que satisfaçam as condições previstas naqueles preceitos legais, 

nomeadamente, que “contribuam para melhorar a produção ou a distribuição de bens ou 
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serviços ou para promover o desenvolvimento técnico ou económico desde que, 

cumulativamente:  

a) Reservem aos utilizadores desses bens ou serviços uma parte equitativa do benefício daí 

resultante;  

b) Não imponham às empresas em causa quaisquer restrições que não sejam indispensáveis 

para atingir esses objetivos;  

c) Não deem a essas empresas a possibilidade de eliminar a concorrência numa parte 

substancial do mercado dos bens ou serviços em causa”. 

1045. No entanto, compete às empresas visadas que invocam o benefício da justificação fazer a 

prova do preenchimento das referidas condições.  

1046. Neste sentido, cumpre referir que não consta dos autos demonstração alguma de que o 

acordo e/ou prática concertada adotada pelas visadas cumpra os requisitos constantes do 

artigo 10.º da Lei da Concorrência e do n.º 3 do artigo 101.º do TFUE. 

1047. Diversamente, sublinhe-se que, no presente processo, as empresas visadas adotaram um 

acordo e/ou prática concertada restritiva da concorrência visando a fixação do nível dos 

preços e a repartição do mercado. Tais restrições são consideradas como restrições muito 

graves e, em regra, não satisfazem as condições enunciadas no artigo 10.º da Lei da 

Concorrência e/ou do n.º 3 do artigo 101.º TFUE236. 

1048. Assim sendo, e por todo o exposto, a infração cometida pelas empresas visadas não pode 

considerar-se justificada ao abrigo do disposto no artigo 10.º da Lei da Concorrência ou do 

n.º 3 do artigo 101.º TFUE 237. 

18.4 Tipo subjetivo 

1049. Para que a infração que resulta da restrição por objeto identificada possa ser imputada às 

visadas do Grupo 2045, Comansegur, Grupo 8, Prestibel, Prosegur, Securitas e Strong 

Charon (adquirente da extinta Charon) é necessário demonstrar que, para além do 

 

236 Cf. Comunicação da Comissão, Orientações relativas à aplicação do n.º 3 do artigo 81.º do Tratado [atual 
artigo 101.º TFUE], de 27.4.2004, JO 2004/C 101/08, parágrafo 46. 
237 Cf. Recomendação de conselho da OCDE sobre uma ação efetiva contra os cartéis injustificáveis (1998).  
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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. 

1050. Com efeito, o n.º 1 do artigo 8.º do RGCO, aplicável ex vi do n.º 1 do artigo 13.º da Lei da 

Concorrência, determina que “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 da Concorrência. 

1051. Refira-se, ainda, que, no caso das contraordenações por violação às regras da concorrência, 

“as condutas não são axiologicamente neutras, pelo que a simples ignorância da proibição 

não pode afastar o dolo e deve ser apreciada em sede de consciência da ilicitude”238. 

1052. A factualidade identificada e vertida na secção 16 da presente Decisão demonstra que as 

visadas do Grupo 2045, a extinta Charon (atual Strong Charon), a Comansegur, a Grupo 8, 

a Prestibel, a Prosegur e a Securitas agiram de forma livre, consciente e voluntária na 

prática das infrações que lhes são imputadas. 

1053. Considerando os factos supra descritos e o conjunto de elementos de prova precisos e 

concordantes que se encontram juntos aos autos, constata-se que as referidas empresas 

visadas cometeram tal infração a título de dolo, tendo representado e aceite entre si a 

coordenação que lograram obter. 

1054. Como tal, agiram com dolo. 

1055. A este respeito, sublinhe-se que as condições relevantes relacionadas com o conceito de 

dolo são inequívocas, na medida em que fazem parte de jurisprudência assente da União239.  

 

238 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa (3.º Juízo), de 12.01.2006, Ordem dos Médicos 
Veterinários/AdC, proc. 1302/05.5TYLSB, pág. 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 funcionamento do mercado, que se reflete em todos os seus intervenientes, consumidores incluídos, sendo 
aliás a proteção da concorrência instrumental ao bem comum”. 
239 Cf., Acórdão de 1 de fevereiro de 1978, Miller International Schallplaten/Comissão (19/77, Recueil, p. 131, 
n.º 18); acórdão do Tribunal de Justiça, de 14 de outubro de 2010, Deutsche Telekom c. Comissão, no proc. C-
280/08 P, Colet. 2010, p. I- 09555; Acórdão do Tribunal Geral de 29 de março de 2012, Proc. T-336/07, 
Telefónica / Comissão. 
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1056. Com efeito, segundo a jurisprudência dos tribunais da UE, a falta de consciência de violação 

dos artigos 101.º e 102.º do TFUE é irrelevante. No acórdão Deutsche Telekom, o Tribunal de 

Justiça relembrou que: “(...) resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que essa condição 

[punibilidade do dolo] está preenchida quando a empresa em causa não pode ignorar o 

carácter anticoncorrencial do seu comportamento, tenha ou não tido consciência de violar as 

normas de concorrência do Tratado”240. 

1057. No presente caso, as empresas visadas não podiam ignorar que a sua coordenação na 

participação em procedimentos lançados ao abrigo das normas da contratação pública com 

vista à proteção ou não disputa de seus principais clientes tinha por objeto restringir a 

concorrência. 

1058. De facto, um acordo e/ou prática concertada entre empresas tendente à repartição do 

mercado e à fixação do nível dos preços só se afigura possível de existir no contexto de 

uma atuação dolosa, não podendo resultar de uma mera falta de cuidado ou de uma 

desatenção das empresas visadas que dele fazem parte. 

18.4.1.1 Ilicitude 

1059. O comportamento das empresas visadas que fazem parte do acordo e/ou prática 

concertada em causa, preenche assim todos os elementos típicos, enquanto prática 

proibida, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º da Lei Concorrência, pelo que o mesmo é ilícito, 

não se verificando quaisquer causas de exclusão da ilicitude, também ditas causas de 

justificação do facto. 

1060. Aliás, resultam dos autos elementos que fazem denotar a plena consciência da ilicitude das 

condutas levadas a cabo pelas visadas: 

– Preferência por reuniões presenciais das administrações em detrimento de envio de 

mensagens de correio eletrónicos (parágrafos 679 a 693 e fls. 3377); 

 

240 Acórdão do Tribunal de Justiça, de 14 de outubro de 2010, Deutsche Telekom c. Comissão, no proc. C-
280/08 P, Colet. 2010, p. I- 09555, para. 124. 
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- Agendamento de contatos evitando-se identificar a pessoa, administrador ou diretor da 

empresa visada concorrente em questão, e optando-se por registar apenas as iniciais (cf. 

Anotações das agendas – fls. 1692, 1696, 1733, 1736, 1737, 1739, 1104 e 1634); 

- Mensagens de correio eletrónico com conteúdo lacónico que permitem antecipar que o 

respetivo follow up fosse assegurado por telefone e/ou presencialmente (parágrafos 613 a 

625, documentos Prestibel-0562, Grupo8-003, Grupo8-0011, Securitas-0093, Prestibel-

0183, Prestibel-0827 e Prestibel-0828, Grupo8-0086 e Grupo8-0003). 

1061. Constata-se, pois, que a mesma conduta preenche os elementos que integram e traduzem 

a sua ilicitude, assumindo-se como contrária à ordem jurídica. 

1062. É, pois, inequívoco o caráter antijurídico do acordo e/ou prática concertada adotada pelas 

empresas visadas do Grupo 2045, a extinta Charon (atual Strong Charon), a Comansegur, a 

Grupo 8, a Prestibel, a Prosegur e a Securitas. 

18.4.1.2 Culpa 

1063. Nos termos do artigo 9.º do RGCO, age com culpa quem atua com consciência da ilicitude 

do facto ou quando o erro sobre a ilicitude lhe for censurável. 

1064. As empresas visadas envolvidas no acordo e/ou prática concertada em causa, 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. 

1065. As visadas sabiam também que da adoção, nos termos em que o fizeram, daquele acordo 

e/ou prática concertada, traduzido na repartição do mercado e a fixação do nível dos 

preços, resultariam restrições da concorrência. 

1066. Ainda assim, conhecendo o carácter restritivo da concorrência do seu comportamento, as 

referidas empresas visadas optaram por adotar a conduta referida na secção 16 supra. 

1067. E a consciência da ilicitude por parte das visadas é de tal modo patente que estas mesmas 

visadas promovem contactos pessoais entre si, de modo a evitar qualquer registo 

documental do objeto anticoncorrencial dos seus comportamentos. 
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1068. Nestes termos, verifica-se que aquelas empresas visadas agiram de forma livre, consciente 

e voluntária na prática da infração, sabendo que a conduta que lhes é imputada era 

proibida por lei, tendo, ainda assim, querido realizar todos os atos necessários à sua 

verificação (parágrafos 551 a 553, 558 a 625, 656 a 694). 

1069. Do exposto, resulta que as empresas visadas do Grupo 2045, a extinta Charon (atual Strong 

Charon), a Comansegur, a Grupo 8, a Prestibel, a Prosegur e Securitas agiram com dolo, já 

que, conhecendo as normas legais aplicáveis, não se abstiveram de praticar, de forma 

deliberada, os atos acima descritos, levando a cabo a conduta que preenche todos os 

elementos (objetivos e subjetivos) do tipo legal de contraordenação previsto e punido no 

artigo 9.º da Lei da Concorrência.  

1070. Fizeram-no culposamente, manifestando um elevado grau de insensibilidade aos valores 

tutelados pelas normas violadas, revelador de uma atitude contrária ao direito. 

1071. No entanto, ainda que as empresas visadas não tivessem representado e manifestado a 

vontade expressa de praticar os atos que praticaram, nos termos em que os praticaram – 

hipótese que por mero exercício argumentativo se invoca, sem conceder –, terão, pelo 

menos, podido prever a realização da infração como uma consequência necessária, ou 

como uma consequência possível, da sua conduta, conformando-se com esta realização. 

1072. Refira-se finalmente que, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei da Concorrência, a 

negligência é, também, punível. 

18.4.2 Pronúncias das visadas 

1073. As visadas do Grupo 2045 alegam na sua PNI que “não estando preenchidos os elementos 

típicos objetivos do ilícito em causa, também não existe qualquer ilicitude das condutas das 

Visadas 2045”. Não obstante, afirmam as visadas que, em qualquer caso “não se localiza 

[na NI] um único facto que indicie uma atuação livre, voluntária e intencional, orientada 

para a prática de uma infração” (fls. 5295 a 5299). 

1074. Em suma, as visadas do Grupo 2045 asseguram que “nunca pretenderam violar o disposto 

nos artigos 9.º da LdC e 101.º n.º 1 do TFUE, nem consideraram as suas condutas idóneas 

para o efeito […]” (fls. 5300). 
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1075. Na sua PNI, a visada Grupo 8 alega que não houve, da parte do Grupo 8, qualquer 

consciência ou vontade de realização do tipo objetivo de ilícito contraordenacional que lhe 

é imputado pela AdC (fls. 5636). 

1076. Afirma ainda a Grupo 8 que a NI contém uma análise genérica dos elementos subjetivos do 

tipo, da culpa e da ilicitude, sendo igual para todas as visadas e que não inclui uma 

concretização do dolo do tipo imputado, não existindo indicação de factos que revelem ou 

corroborem a intenção (fls. 5635 a 5637). 

1077. Por outro lado, a visada Prestibel afirma na sua PNI que, no caso de qualquer conduta ilícita 

ter efetivamente ocorrido, só poderá ser imputada a título de negligência atendendo a que 

o conjunto de subcontratações são autorizadas pelas entidades contratantes (fls. 4985). 

1078. Por fim, a Securitas alega na sua PNI que “não resulta demonstrado que a mesma tenha 

agido com dolo (ou sequer com negligência) numa (putativa) infração às regras da 

concorrência, o que afasta o preenchimento do elemento subjetivo do tipo de ilícito” (fls. 

5755). 

18.4.3 Apreciação da Autoridade  

1079. Os argumentos supra das empresas visadas sobre a ausência de factos que revelem a 

intenção das visadas, bem como falta de consciência da ilicitude da sua atuação não 

procedem. 

1080. Com efeito, as visadas são empresas com uma dimensão considerável no mercado 

nacional, e pertencem a grandes grupos económicos, duas delas com dimensão 

internacional, a sua capacidade financeira, assim como as suas estruturas internas (que 

tipicamente integram departamentos jurídicos, recorrendo igualmente a assessoria jurídica 

externa), determinam a improcedência da argumentação das visadas no sentido da falta 

de consciência da ilicitude da sua atuação ou de erro (por desconhecimento), reiterando-

se que não poderiam as visadas deixar de conhecer as regras de concorrência que lhes são 

aplicáveis. 

1081. Atendendo ao comportamento das empresas visadas detalhado na secção 16 da presente 

Decisão, os elementos de prova constantes dos autos indicam que as visadas estavam 

plenamente cientes de que as condutas que lhes são imputadas são proibidas por lei. 
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1082. Acresce que, como supra referido, um acordo e/ou prática concertada entre empresas 

tendente à repartição do mercado e à fixação do nível dos preços só se afigura possível de 

existir no contexto de uma atuação dolosa, não podendo resultar de uma mera falta de 

cuidado ou de uma desatenção das empresas visadas que dele fazem parte. 

1083. Por último, no que se refere à eventual autorização por parte das entidades contratantes 

para a subcontratação dos serviços em causa adjudicados a uma outra empresa visada, tal 

argumento em nada altera as conclusões da AdC, atendendo a que, como supra 

mencionado, não é o instituto da subcontratação que está em causa no presente processo, 

mas o comportamento anticoncorrencial adotado pelas empresas visadas na sua 

participação em procedimentos lançados ao abrigo do CCP para a prestação de serviços de 

segurança e vigilância humana (parágrafo 920 e fls. 1598). 

18.5 Execução temporal da infração 

1084. A prática das empresas visadas consubstanciou uma infração de natureza permanente (ou 

duradoura).  

1085. Considerando os factos supra descritos, e o conjunto de elementos de prova que se 

encontram juntos aos presentes autos, verifica-se que a infração imputada às empresas do 

Grupo 2045, Comansegur, Grupo 8, Prestibel, Prosegur, Securitas e Strong Charon 

(adquirente da Charon), por participarem num acordo e/ou prática concertada de 

repartição do mercado e de fixação do nível dos preços da prestação de serviços de 

vigilância e segurança humana adjudicados através de procedimentos lançados ao abrigo 

das regras do CCP, no território nacional, descrito e analisado nas secções 5 e 16 supra, 

teve início, pelo menos, em 05.02.2009, data do primeiro elemento probatório que constata 

a existência da infração, designadamente o contacto entre as visadas Securitas, Prestibel e 

Prosegur (parágrafo 680 e fls. 1598). 

1086. A este respeito, cumpre recordar que, segundo o antigo diretor da Charon, “aquando do 

início das suas funções [em 2012] enquanto responsável comercial da Charon, [o 

entendimento entre as empresas] já se encontrava em vigor” (parágrafo 144). 

1087. Por último, resulta dos autos que o acordo e/ou prática concertada terá estado em vigor, 

pelo menos, até 09.03.2020, data do último elemento probatório que consta dos autos da 

infração imputada, nomeadamente, a apresentação da última proposta no último 
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procedimento lançado por entidades ao abrigo das normas do CCP, e no qual se verifica a 

participação das empresas visadas de acordo com o comportamento restritivo objeto do 

presente processo (parágrafo 585 e fls. 3455 e 3456). 

1088. Em suma, e face ao supra exposto considera-se que o acordo ou prática concertada em 

causa teve início em 05.02.2009 tendo vigorado, pelo menos, até 09.03.2020. 

1089. No caso da visada Strong Charon, a infração terá cessado em 01.06.2018, data da extinção 

da empresa Charon, participante no acordo e/ou prática concertada (parágrafo 409 e fls. 

1879 e 2810). 

18.5.1 Pronúncias das visadas 

1090. Na sua PNI a visada Comansegur afirma, em primeiro lugar, que na NI “lhe vêm imputados 

comportamentos, referentes a concursos públicos, decorridos e terminados há mais de 

cinco anos à data da notificação da nota de ilicitude”. Cada um desses concursos públicos 

configura, segundo a Comansegur, “um ato individual e autonomamente considerado”. Por 

essa razão, alega que “tudo quanto vem imputado à arguida relativamente a concursos 

decorridos há mais de cinco anos encontra-se prescrito, prescrição que expressamente se 

invoca para todos os efeitos legais-cfr. al. b) do n° 1 do art. 74°da Lei da Concorrência” (fls. 

7079) 

1091. Por outro lado, a visada Prestibel alega na sua PNI que não é possível, quer pela análise da 

exposição da AdC quer pela análise da documentação junta aos autos como prova, concluir 

qual o momento em que se daria o início dessa alegada infração, sendo que a AdC alude 

ao ano de 2009 sem especificar a data concreta. Neste contexto, segundo a Prestibel a única 

referência que existe no ano de 2009 seria um eventual contacto e no mesmo sentido, em 

2019 apenas existem dois contratos de subcontratação. Em suma, considera a Prestibel 

que não é “possível imputar à Prestibel uma infração cuja delimitação temporal, na 

verdade, não existe, não se conseguindo estabelecer a sua criação, a sua existência ou o 

seu término” (fls. 4985) 

1092. Segundo a visada Prosegur, a ter existido o acordo entre as empresas visadas nunca 

poderia ter sido uma infração continuada no tempo atendendo a que não existe qualquer 

elemento que associe a Prosegur às demais visadas a partir de 2014. Neste sentido, a 

Prosegur sublinha que “não consta dos autos qualquer elemento probatório que indicie que 
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tenha havido um agendamento de reunião tendo como participantes representantes ou 

trabalhadores da Prosegur a partir do ano de 2014, inclusive […]”, nem resulta dos autos que 

tenha sido adjudicado à Prosegur qualquer contrato no âmbito de um concurso em que 

esteja indiciado qualquer tipo de comportamento anticoncorrencial da Prosegur ou das 

demais visadas (fls. 5029 e 5030). 

1093. Em suma, a visada Prosegur alega que não existem quaisquer elementos nos autos 

respeitantes a esta visada no período posterior a 2014 (fls. 5031). 

1094. Por último, a visada Securitas alega que, ao contrário do que refere a AdC, da prova 

discordante existente nos autos é manifesto que, a ter existido uma infração, nunca poderia 

ter a duração pretendida pela AdC. Acresce que dos autos não resultam quaisquer 

elementos ou análises que permitam concluir que a alegada infração, a ter ocorrido, se 

manteria nos dias de hoje e os procedimentos de contratação pública analisados pela AdC, 

apesar de remontarem a 2009, os seus resultados confirmam a inexistência de uma 

infração às regras de concorrência (fls. 5755 e 5756). 

18.5.2 Apreciação da Autoridade 

1095. No que se refere às alegações sobre a eventual prescrição parcial da infração imputada às 

visadas, cumpre referir que, como sublinhado nos parágrafos 642 e ss. da NI (parágrafos 

1144 e ss da presente Decisão), a AdC concluiu que, no presente processo, as empresas 

visadas cometeram uma única infração permanente desde, pelo menos, o dia 05.02.2009, 

mantendo-se ininterrompidamente em vigor até, pelo menos, o dia 09.03.2020 (parágrafos 

1085 a 1088 e fls. 1598). Pelo que a alegada prescrição constante da alínea b) do n° 1 do 

artigo 74°da LdC não terá aplicação no presente caso.  

1096. Cumpre recordar a este respeito a jurisprudência constante dos tribunais europeus, 

segundo a qual “a violação do artigo 101.º, n.º 1, 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 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 
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no mercado interno, a Comissão pode imputar a responsabilidade por essas ações em 

função da participação na infração considerada como um todo241”. 

1097.  Recorde-se também o referido pelo Juiz Vesterdorf, enquanto Advogado-Geral, no acórdão 

Rhône-Poulenc vs. Comissão: “A duração deve ser apreciada em função de todo o período 

durante o qual houve uma actividade que pode ser considerada como estritamente ligada 

às infracções”242. 

1098.  Também o Tribunal de Comércio de Lisboa já decidiu o seguinte: 

“Vêm as Arguidas acusadas da prática, em coautoria, da contraordenação prevista no art. 4.º 

da Lei 18/2003 de 11 de Junho que dispõe: são proibidos os acordos entre empresas, as decisões 

de associações de empresas e as práticas concertadas entre empresas, qualquer que seja a 

forma que revistam, que tenham por objeto ou como efeito impedir, falsear ou restringir de 

forma sensível a concorrência no todo ou em parte do mercado nacional… 

A contraordenação aqui prevista apresenta-se como um ilícito não de natureza 

instantânea mas sim de natureza permanente: a sua execução e a consumação perduram 

no tempo: a uma primeira fase, que compreende toda a conduta do agente até ao 

aparecimento do evento, segue-se uma segunda fase que perdura no tempo até que o 

agente cumpra o dever de fazer cessar o estado antijurídico causado. A violação do bem 

jurídico prolonga-se no tempo enquanto perdura a resolução criminosa, isto é, a execução 

persiste no tempo porque o agente voluntariamente mantém a situação jurídica”243 

(Destaque da responsabilidade da AdC). 

1099. Assim sendo, deve considerar-se improcedente o argumento da visada Comansegur sobre 

a alegada prescrição. 

1100. No que se refere à alegada ausência de elementos que permitam a delimitação temporal 

da infração, cumpre referir que, contrariamente às alegações das visadas, constam dos 

 

241 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:C:2015:416. 
242 Cf. Conclusões do Juiz Vesterdorf, enquanto Advogado-geral, no acórdão do Tribunal Geral (Primeira 
Secção), de 24.10.1991, Rhône-Poulenc vs. Comissão, n.º T-1/89, Rec. II-867, p. 1021. 
243 Cf. Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa de 02.05.2007, 2º Juízo, processo n.º 965/06.9TYLSB (Cartel 
do Sal), p. 78.  
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autos elementos probatórios claros e precisos de que a infração em causa neste processo 

esteve em vigor desde, pelo menos, 05.02.2009 até, pelo menos, 09.03.2020 (parágrafos 

1085 a 1089 e fls. 1598, 1879 e 2810). Com efeito, como supra detalhado, constam dos autos 

procedimentos lançados ao abrigo das regras do CCP para a prestação dos serviços em 

causa que evidenciam a participação das empresas visadas, de acordo com o 

comportamento que configura o acordo e/ou prática concertado objeto do presente 

processo, durante todo esse período. Constam ainda dos autos numerosas anotações de 

contactos entre as empresas visadas desde fevereiro de 2009, bem como prova 

documental durante esse período. Deste modo, não assiste razão às visadas nesta matéria. 

1101. Note-se neste sentido que, em sede de NI, a AdC considerou um âmbito temporal mais 

alargado, estabelecendo o início da infração em causa no início de 2009, bem como a 

respetiva manutenção em vigor no momento da adoção da NI (parágrafos 607 e ss. da NI), 

porquanto, à data da respetiva adoção, não constavam dos autos elementos que 

permitissem concluir que o comportamento restritivo em causa tivesse cessado. 

1102. Não obstante, atentas as alegações das empresas visadas neste âmbito, apresentadas nas 

suas PNI, bem como atendendo à ausência de detalhe sobre os comportamentos adotados 

nos últimos procedimentos concursais lançados pelas entidades contratantes, concluiu 

esta Autoridade, que, como supra detalhado, o acordo e/ou prática concertada terá estado 

em vigor, desde 05.02.2009 até, pelo menos, 09.03.2020, delimitando-se, desta forma, o 

âmbito temporal de execução da infração. 

1103. Particular menção merece a situação da visada Prosegur. Com efeito, tal como afirma na 

sua PNI (fls. 5024), e como assinalado pela AdC na NI, consta do requerimento de clemência, 

nomeadamente das declarações dos antigos colaboradores da extinta Charon (atual Strong 

Charon) que a Prosegur teria participado no acordo “num momento anterior” e que “a dada 

altura deixou de ter clientes públicos” (parágrafos 142 e 166 da NI, parágrafos 156 e 180 da 

presente Decisão). 

1104. Não obstante, os elementos probatórios constantes dos autos não permitem a esta 

Autoridade acolher os argumentos da visada Prosegur. Com efeito, atentos os 

procedimentos concursais constantes das tabelas 14 e 17, e contrariamente às alegações 

da visada Prosegur, verifica-se que a mesma participou em inúmeros procedimentos 

concursais posteriores ao ano 2014, de acordo com o comportamento que configura a 
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infração objeto do presente processo. Consta ainda dos autos uma mensagem de correio 

eletrónico datada 26.02.2015 que evidencia de maneira manifesta a existência do acordo 

e/ou prática concertada e a participação desta visada no mesmo (parágrafos 593 a 594 e 

605 a 608, e fls. 3621 a 3624 e 3630 a 3634 e 3621 a 3624 e 3630 a 3634 e 3546 a 3547). 

1105. Acresce que o facto de uma visada não ter participado diretamente num determinado 

procedimento concursal não invalida as conclusões alcançadas por esta Autoridade quanto 

a sua participação durante toda a duração da infração. Adicionalmente, como detalhado na 

secção 16 da presente Decisão, a não participação ou apresentação de proposta em 

procedimentos concursais fazia parte do modus operandi do pacto, sendo que as visadas 

poderiam não participar naqueles procedimentos que não lhes estavam "destinados" nos 

termos do acordo e/ou prática concertada (parágrafo 786).  

1106. Com efeito, de acordo com jurisprudência constante dos tribunais europeus, “[u]ma 

empresa que participou numa infração única e complexa através de comportamentos que 

lhe são próprios, que integram os conceitos de acordo ou de prática concertada com um 

objetivo anticoncorrencial no sentido do artigo 81.°, n.° 1, CE [atual 101.º n.º 1, TFUE] e que 

visam contribuir para a realização da infração no seu conjunto, também pode ser 

responsável pelos comportamentos adotados por outras empresas, no quadro da mesma 

infração, durante todo o período em que participou na referida infração. É o caso quando 

está provado que a empresa em questão pretendeu contribuir com o seu próprio 

comportamento para os objetivos comuns prosseguidos pelo conjunto dos participantes e 

tinha conhecimento dos comportamentos ilícitos projetados ou adotados por outras 

empresas na prossecução dos mesmos objetivos, ou que podia razoavelmente prevê-los e 

estava pronta a aceitar o risco (acórdão Comissão/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, 

EU:C:2012:778, n.° 42 e jurisprudência aí referida). 

158 Assim, uma empresa pode ter participado diretamente em todos os comportamentos 

anticoncorrenciais que constituem a infração única e continuada, caso em que a Comissão lhe 

pode imputar a responsabilidade por todos esses comportamentos e, portanto, pela referida 

infração no seu todo. Uma empresa pode igualmente ter participado apenas numa parte dos 

comportamentos anticoncorrenciais que constituem a infração única e continuada, mas ter tido 

conhecimento de todos os outros comportamentos ilícitos projetados ou adotados por outros 

participantes no cartel na prossecução dos mesmos objetivos, ou ter podido razoavelmente 
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prevê-los e ter estado pronta a aceitar o risco. Nesse caso, a Comissão pode igualmente imputar 

a essa empresa a responsabilidade pelo conjunto dos comportamentos anticoncorrenciais que 

constituem essa infração e, por conseguinte, pela própria infração no seu todo (acórdão 

Comissão/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778 n.° 43). 

159  Em contrapartida, se uma empresa participou diretamente em um ou mais 

comportamentos anticoncorrenciais que constituem uma infração única e continuada, mas não 

foi provado que, com o seu próprio comportamento, pretendia contribuir para todos os 

objetivos comuns prosseguidos pelos outros participantes no cartel e tinha conhecimento de 

todos os outros comportamentos ilícitos projetados ou adotados pelos referidos participantes 

na prossecução dos mesmos objetivos, ou que podia razoavelmente prevê-los e estava pronta a 

aceitar o risco, a Comissão só lhe pode imputar a responsabilidade pelos comportamentos em 

que participou diretamente e pelos comportamentos projetados ou adotados pelos outros 

participantes na prossecução dos mesmos objetivos que ela prosseguia e de que 

comprovadamente tinha conhecimento ou que podia razoavelmente prever e estava pronta a 

aceitar o risco (acórdão Comissão/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, n.° 44). 244 

1107.  Veja-se também o decidido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia: 

“foi corretamente que o Tribunal de Primeira Instância considerou que uma empresa que 

participou em tal infração através de comportamentos que lhe eram próprios, que integravam 

os conceitos de acordo ou de prática concertada com um objetivo anticoncorrencial, na aceção 

do artigo […] [101.º do TFUE], e que visavam contribuir para a realização da infração, no seu 

conjunto, era igualmente responsável, relativamente a todo o período em que participou na 

referida infração, pelos comportamentos postos em prática por outras empresas no âmbito da 

mesma infração”245. 

1108. Deste modo, o conjunto de elementos probatórios constantes dos autos que demostram a 

existência da infração evidenciam de maneira clara e inequívoca a participação da visada 

Prosegur na mesma, cuja atuação contribuiu para a realização da infração no seu conjunto, 

 

244 v. 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:C:2015:416. 
245 Acórdão do Tribunal de Justiça de 08.07,1999, Comissão das Comunidades Europeias/Anic Partecipazioni SpA, 
processo n.º C-49/92 P, §83 
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não sendo possível imputar-lhe a infração apenas até 2014, mas antes no seu todo e 

durante todo o período em que esteve em vigor (secção 5 e 16 da presente Decisão). 

1109. Considera-se, por conseguinte, que as alegações das visadas no que respeita à execução 

temporal da infração em nada prejudicam ou revertem a posição da Autoridade constante 

da presente Decisão. 

18.6 Conclusão quanto ao preenchimento dos elementos do tipo subjetivo 

1110. Face a todo o exposto, conclui-se, pois, que as alegações das visadas nesta matéria, 

designadamente no que respeita à ausência de preenchimento, no presente caso, do tipo 

subjetivo, em nada prejudicam ou revertem a conclusão da Autoridade alcançada na NI e 

na presente Decisão. 

1111. Deste modo, a Autoridade conclui que as visadas agiram deliberadamente, de forma livre, 

esclarecida, voluntária e consciente, com dolo e de forma ilícita e culposa, implementando 

um acordo e/ou prática concertada para a repartição do mercado e de fixação do nível dos 

preços que preenchem todos os elementos do tipo legal previsto no artigo 9.º, n.º 1, da Lei 

n.º 19/2012, bem como no artigo 101.º, n.º 1, do TFUE. 

19 Determinação das sanções 

19.1.1 Prevenção geral e prevenção especial 

1112. 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. 

1113. 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. 

1114. Em sede contraordenacional, a prevenção geral assume um lugar primordial na finalidade 

da coima.  

1115. 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 
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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). 

1116. Por sua vez, a prevenção especial assenta na ideia de que a coima é um instrumento de 

atuação preventiva sobre a empresa infratora, com o fim de evitar que, no futuro, esta 

cometa novos ilícitos.  

1117. 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 de harmonia com as regras jurídicas (prevenção especial 

positiva). 

1118. As considerações supra elencadas 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. 

19.1.2 Medida legal e determinação da coima 

1119. 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. 

1120. A medida legal desta coima tem como limite máximo 10% do volume de negócios realizado 

no exercício imediatamente anterior à decisão final condenatória, nos termos do n.º 2 do 

artigo 69.º, da referida Lei. Isto significa, por um lado, que os limites máximos objetivos e 

fixos não são determinados apenas em função da gravidade máxima que os factos podem 

assumir, mas também em função da situação económico-financeira dos agentes da 

infração. 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/grupo económico e a proporcionalidade da coima à capacidade económica da 

mesma. 

1121. Como supra referido, no caso de uma decisão sancionatória, as sociedades da mesma 

empresa/grupo serão consideradas como uma única empresa para efeitos de aplicação de 
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uma única coima por força do artigo 3.º, n.º 2, da Lei n.º 19/2012, e em conformidade com 

a prática e jurisprudência da União (parágrafos 833 a 835).  

1122. 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 

económica à qual é imputada a infração, independentemente de as sociedades que fazem 

parte desse grupo económico terem ou não participado diretamente na infração.  

1123. Neste sentido, o Tribunal Geral estabeleceu no Acórdão T-72/06 Groupe Gascogne v. 

Comissão246 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”. 

1124. 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”. 

 

246 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. 

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
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1125. Neste contexto, considera o TJUE, no Acórdão C-58/12 P Groupe Gascogne v. Comissão247, 

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.  

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”. 

1126. Por todo o exposto, no caso das visadas do Grupo 2045, a Autoridade considera o volume 

de negócios total da unidade económica para efeitos de cálculo do limite máximo da coima 

aplicável, por se tratar da empresa infratora nos termos do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 

19/2012. 

1127. Tendo em conta os volumes de negócios das empresas visadas constantes dos autos à data 

da adoção da presente Decisão, relativos ao ano de 2021, os valores a considerar para 

efeitos da aplicação do disposto no artigo 69.º da Lei n.º 19/2012 seriam os a seguir 

indicados: 

i) O volume de negócios da 2045 foi de 59.600.000€, em que 10% corresponde a 

5.960.000€, (parágrafo 362, e fls. 10907, 10909 e 11098);  

ii) O volume de negócios da Comansegur foi de 11.756.062€, em que 10% 

corresponde a 1.175.606€ (parágrafo 374 e fls. 10937);  

iii) O volume de negócios da Grupo 8 foi de 50.083.722€, em que 10% corresponde a 

5.008.372€ (parágrafo 381 e fls. 1100);  

 

247 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://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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iv) O volume de negócios da Prestibel foi de 60.285.942€, em que 10% corresponde a 

6.028.594€ (parágrafo 387 e fls. 10887); 

v) O volume de negócios da Prosegur foi de 81.278.702€, em que 10% corresponde a 

8.127.870€ (parágrafo 394 e fls. 10935);  

vi) O volume de negócios da Securitas foi de 103.310.970€, em que 10% corresponde 

a 10.331.097€ (parágrafo 404 e fls. 10900 e 11099);  

vii)  O volume de negócios da Strong Charon foi de 84.880.036€, em que 10% 

corresponde a 8.488.003€ (parágrafo 414 e fls. 11068). 

19.1.3 Critérios de determinação da medida concreta da coima 

1128. Na determinação da medida da coima a Autoridade terá, necessariamente, em 

consideração os critérios definidos no n.º 1 do artigo 69.º da Lei n.º 19/2012 e n.º 1 do artigo 

18.º do RGCO. 

1129. Neste exercício a Autoridade utilizará a metodologia adotada nas suas Linhas de 

Orientação248.  

1130. As Linhas de Orientação respondem ao imperativo legal do n.º 8 do artigo 69.º da Lei n.º 

19/2012 e visam introduzir um maior grau de certeza jurídico, 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. 

1131. Tal não significa que a aplicação da metodologia constante das Linhas de Orientação 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. 

 

248 Linhas de Orientação sobre a metodologia a utilizar na aplicação de coimas no âmbito do artigo 69.º, n.º 
8, da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, publicadas pela Autoridade em 20.12.2012. 
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1132. Além disso, as Linhas de Orientação refletem as boas práticas europeias e a jurisprudência 

da União nesta matéria, visando assegurar consistência e uniformidade na aplicação das 

regras de concorrência no espaço da União. 

1133. No caso concreto, e nos termos das Linhas de Orientação, a Autoridade incorpora no seu 

exercício o volume de negócios realizado por cada uma das visadas diretamente 

relacionado com a infração e durante esse período, de acordo com os dados fornecidos 

pelas mesmas, ponderando um referencial 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. 

1134. Assim, para calcular o montante base da coima, e em observância dos parágrafos 19 a 22 

das Linhas de Orientação, a Autoridade utilizará o volume de negócios realizado pelas 

empresas visadas no mercado afetado, no período da infração: 

i) O volume de negócios, no mercado afetado, agregado, da 2045 e 2045-Gália, foi, 

respetivamente, no período de 2009 a 2020, [20.000.000 a 30.000.000]€, [30.000.000 

a 40.000.000]€, [30.000.000 a 40.000.000]€, [30.000.000 a 40.000.000]€, [20.000.000 a 

30.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€,  [10.000.000 a 20.000.000]€, [20.000.000 a 

30.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 

30.000.000]€ e [10.000.000 a 20.000.000]€ (parágrafo 364 e fls. 3736, 3738, 8942 e 

8945); 

ii) O volume de negócios, no mercado afetado, da Comansegur, no período de 2009 

a 2020, foi, respetivamente, de de [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 

10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 

10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 

10.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 

a 20.000.000]€ e [5.000.000 a 10.000.000]€ (parágrafo 375 e fls. 3715 e 9315); 

iii) O volume de negócios, no mercado afetado, da Grupo 8, no período de 2009 a 

2020, foi, respetivamente, de [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 
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20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 

a 20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [5.000.000 

a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 

a 20.000.000]€ e [10.000.000 a 20.000.000]€ (parágrafo 382 e fls. 3743 e 8940); 

iv) O volume de negócios, no mercado afetado, da Prestibel, no período de 2009 a 

2020, foi, respetivamente, de [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 

30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 

a 30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, 

[20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 

30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€ e [30.000.000 a 40.000.000]€ (parágrafo 

388 e fls. 3759 e 8902); 

v) O volume de negócios, no mercado afetado, da Prosegur, 2009 a 2020, este foi, 

respetivamente de [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, 

[10.000.000 a 20.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, 

[5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, 

[5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€ e 

[5.000.000 a 10.000.000]€ (parágrafo 395 e fls. 5009 e 8953); 

vi) O volume de negócios, no mercado afetado, da Securitas, no período de 2010 a 

2020, foi, respetivamente, de [40.000.000 a 50.000.000]€, [40.000.000 a 

50.000.000]€, [30.000.000 a 40.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 

a 30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€, 

[30.000.000 a 40.000.000]€, [30.000.000 a 40.000.000]€, [20.000.000 a 30.000.000]€ 

e [10.000.000 a 20.000.000]€ (parágrafo 405 e fls. 3728 e 8933); 

vii) O volume de negócios, no mercado afetado, da Strong Charon, no período de 2018 

a 2020, foi, respetivamente, de [10.000.000 a 20.000.000]€, [20.000.000 a 

30.000.000]€ e de [10.000.000 a 20.000.000]€ (parágrafo 415 e fls. 3751 e 8949). No 

período anterior à fusão, a Charon registou, no mercado afetado, no período entre 

2010 e 2018, respetivamente, de [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 

20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [10.000.000 a 20.000.000]€, [5.000.000 a 
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10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 10.000.000]€, [5.000.000 a 

10.000.000]€ e [2.000.000 a 3.000.000] respetivamente€ (parágrafo 417 e fls. 3751). 

1135. Na determinação da medida concreta da coima de cada uma das visadas devem ainda 

aplicar-se os princípios e a metodologia constante das Linhas de Orientação para o cálculo 

das coimas, com base na ponderação dos critérios elencados no n.º 1 do artigo 69.º da Lei 

n.º 19/2012, nos termos adiante descritos em detalhe. 

19.1.3.1 Gravidade da infração 

1136. A infração objeto do presente processo de contraordenação traduz-se num acordo e/ou 

prática concertada para a repartição do mercado e a fixação do nível dos preços entre as 

empresas visadas supra referidas, com o objeto de impedir, restringir ou falsear, de forma 

sensível, a concorrência. 

1137. Nessas circunstâncias, é fácil concluir-se pela elevada gravidade da infração cometida pelas 

oito empresas visadas, tratando-se de restrições horizontais de tipo “cartel”, traduzidas na 

coordenação de condutas no mercado com o objetivo de repartir o mercado e fixar o nível 

dos preços, o que pode afetar de forma especialmente grave o bom funcionamento do 

mercado. 

1138. Com efeito, as práticas adotadas permitiram às empresas visadas reduzir a incerteza 

quanto ao comportamento futuro das suas concorrentes, alterando assim as condições 

concorrenciais no mercado, mediante a articulação da sua estratégia e da conduta 

comercial de cada uma das empresas visadas envolvidas no acordo. 

1139. Acresce que, como supra exposto, a infração em causa afeta todo o território de Portugal e 

as empresas visadas envolvidas no acordo representam conjuntamente cerca de 

[CONFIDENCIAL – artigo 30.º da Lei  n.º 19/2012]% da oferta do mercado (secção 15.3). 

1140. Por último cabe recordar que constituindo a contratação pública um instrumento 

fundamental para atingir metas de política pública, em vários domínios, perante tal nível 

de afetação do mercado em causa, em resultado de práticas de colusão entre concorrentes, 

tais metas poderão ser contrariadas ou distorcidas, afetando de forma muito significativa 

o interesse público a salvaguardar pelo Estado (secção 15.1). 
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1141. As infrações cometidas pelas empresas visadas são, pois, qualificadas como infrações 

muito graves. 

19.1.3.2 Natureza e dimensão do mercado afetado pela infração 

1142. De acordo com a factualidade apurada, considera-se como mercado relevante o mercado 

nacional da prestação de serviços de segurança e vigilância humana isolados ou em 

combinação com serviços adicionais (parágrafo 466). 

1143. Acresce que, atendendo ao mercado em causa, a infração cometida pelas empresas visadas 

no presente processo compromete seriamente a eficiência na afetação dos recursos 

públicos e mina o objetivo de “mais e melhor por menos” da contratação pública, 

diminuindo a confiança e enfraquecendo os benefícios de um mercado competitivo. 

19.1.3.3 Duração da infração 

1144. No presente processo de contraordenação considerou-se terem as empresas visadas 

praticado uma infração permanente, constatando-se que a infração se iniciou em 

05.02.2009 tendo vigorado, pelo menos, até 09.03.2020 (parágrafos 1084 a 1088 e fls. 1598). 

1145. Sendo um acordo ou prática concertada que perdura durante determinado período, a 

convergência de vontades no sentido da prática ilícita e o desvalor da infração 

permanecem, enquanto a mesma continua em vigor, mantendo-se o encontro de vontades, 

independentemente de o mesmo ser cumprido ou não, ser cumprido com maior ou menor 

intensidade ou de o mesmo ser objeto de ajustes pontuais. 

1146. A qualificação de uma infração como permanente implica que o delito perdura enquanto 

subsistir o estado antijurídico criado pelo comportamento do agente.  

1147. É pacificamente aceite 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, 

nessa medida, a uma forma de consumação que se prolonga no tempo. 
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1148. Este foi o entendimento do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL)249 no âmbito de um 

processo em que estava também em causa uma prática concertada, em violação ao n.º 1 

do artigo 4.º da Lei n.º 18/2003: 

“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 anticonrrencial); 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 

 

249 Acórdão proferido, pela 3.ª Secção do TRL, em 15 de dezembro de 2010, no processo n.º 350/08.8TYLS, 
pág. 165, disponível em 
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Decisoes_Judiciais/contraordenacionais/Documents/02
%20Acórdão_TRL_15Dez2010.pdf 

http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Decisoes_Judiciais/contraordenacionais/Documents/02%20Acórdão_TRL_15Dez2010.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Decisoes_Judiciais/contraordenacionais/Documents/02%20Acórdão_TRL_15Dez2010.pdf
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consuma-se quando as partes deixarem de se conformar com o programa de cooperação 

delineado no acordo” (sublinhado da responsabilidade da AdC)250. 

1149. Ora, no caso sub judice, temos uma compressão do bem jurídico que se prolonga no tempo, 

através de um acordo e/ou prática concertada levada a cabo pelas empresas visadas 

envolvidas desde, pelo menos, 05.02.2009, mantendo-se ininterruptamente até 09.03.2020 

(parágrafo 1088). 

1150. Durante este período de tempo a ação típica — o acordo e/ou prática concertada levada a 

cabo pelas visadas que se materializa na divisão ou repartição de clientes pela criação e 

implementação de regras que asseguravam a manutenção de clientes, que configura um 

verdadeiro pacto de não-agressão e cartelização entre as visadas que dele fazem parte, 

permitindo conhecer a estratégia comercial adotada por cada empresa — mantém-se 

inalterada. 

1151. No caso da visada Strong Charon, a infração terá cessado em 01.06.2018, data da extinção 

da empresa Charon, participante no acordo e/ou prática concertada (parágrafo 1089 e fls. 

1879 e 2810). 

19.1.3.4 Grau de participação das empresas visadas 

1152. Como decorre das secções precedentes, as visadas que fazem parte do acordo e/ou prática 

concertada participaram ativa e diretamente, na qualidade de autoras, numa prática que 

consubstancia uma infração ao direito da concorrência. 

1153. No que se refere ao grau de participação na infração, as empresas visadas intervieram 

ativamente, e na mesma medida, enquanto autoras da mesma (acordo e/ou prática 

concertada restritiva da concorrência), sendo-lhes inteiramente imputáveis os factos 

constantes da presente Decisão. 

 

250 Acórdão proferido, pela 3.ª Secção do TRL, em 15 de dezembro de 2010, no processo n.º 350/08.8TYLS, 
pág. 165, disponível em 
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Decisoes_Judiciais/contraordenacionais/Documents/02
%20Acórdão_TRL_15Dez2010.pdf 
 

http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Decisoes_Judiciais/contraordenacionais/Documents/02%20Acórdão_TRL_15Dez2010.pdf
http://www.concorrencia.pt/vPT/Praticas_Proibidas/Decisoes_Judiciais/contraordenacionais/Documents/02%20Acórdão_TRL_15Dez2010.pdf
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19.1.3.5 Vantagens de que beneficiaram as infratoras  

1154. As visadas retiraram vantagens da prática sub judice, permitindo-se, por esta via, reduzir a 

incerteza quanto ao modo como avaliam o funcionamento do mercado e quanto ao 

comportamento futuro das suas concorrentes, 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 mas dos próprios consumidores.  

1155. No caso concreto, tal determinava que a visada incumbente nunca enfrentasse 

concorrência pelo preço e conseguisse manter a sua carteira principal de clientes. 

1156. Tal alteração das condições concorrenciais do mercado representa uma clara vantagem 

para as empresas visadas envolvidas no acordo e/ou prática concertada, uma vez que 

constitui para estas uma garantia de não concorrência, ou de falseamento da concorrência, 

de que elas serão as principais beneficiárias. 

19.1.3.6 Comportamento das visadas na eliminação das práticas proibidas e na reparação 

dos prejuízos causados à concorrência 

1157. Com exceção da requerente de dispensa ou de redução da coima, não existem nos autos 

quaisquer elementos que demonstrem que as demais visadas adotaram qualquer 

comportamento tendente à eliminação das práticas proibidas ou à reparação dos prejuízos 

causados à concorrência.  

19.1.3.7 Situação económica das infratoras  

1158. As empresas visadas destinatárias da presente Decisão apresentaram os seus relatórios e 

contas e declararam os seus volumes de negócios, que constam da secção 

1159. Não consta dos autos informação que permita concluir que as empresas visadas, 

pertencentes a grandes grupos empresariais, quer nacionais, quer internacionais, 

apresentem dificuldades económico-financeiras. 
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19.1.3.8 Antecedentes contraordenacionais jusconcorrenciais das infratoras 

1160. Não são conhecidas condenações prévias das visadas no domínio da aplicação da Lei n.º 

19/2012. 

19.1.3.9 Colaboração prestada à Autoridade 

1161. Relativamente à colaboração prestada à Autoridade da Concorrência, no âmbito das 

instâncias em que tomaram contacto com o presente processo, designadamente aquando 

das diligências de busca, exame, recolha e apreensão de cópias ou extratos da escrita e 

demais documentação, ou de diligências de obtenção de prova consubstanciadas em 

pedidos de elementos que lhes foram endereçados, as empresas visadas atuaram em 

conformidade com as normas aplicáveis, tendo correspondido ao cumprimento do seu 

dever legal.  

19.1.4 Pronúncias das visadas 

1162. As empresas visadas contestam as conclusões da AdC vertidas na NI sobre a determinação 

das sanções. 

1163. Em particular, as visadas do Grupo 2045 afirmam na sua defesa que a Autoridade deverá 

considerar para o cálculo da medida da coima, por referência ao volume de negócios 

relacionado com a infração, apenas o volume de negócios decorrente dos “concretos 

concursos supostamente afetados pela prática” (fls. 5302). 

1164. No que concerne à gravidade da infração, consideram que a Autoridade deverá ponderar 

também “a ausência de efeitos no mercado relevante, bem como o comportamento das 

visadas 2045” (fls. 5303). 

1165. As visadas do Grupo 2045 contestam de novo a duração da infração, afirmando que a 

mesma terá terminado em 2017 pelo facto de i) os contactos se manterem até 2017, não 

existindo informação após este ano; ii) a subcontratação e a cedência de pessoal serem 

casos pontuais; e iii) as referências, na NI, às visadas do Grupo 2045 serem “pontuais, 

superficiais desconexas e não fundamentadas” (fls. 5304). 

1166. As visadas do Grupo 2045 consideram ainda que, para a determinação da medida concreta 

da coima, é irrelevante o grau de participação das visadas na infração, atendendo a que a 
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AdC não faz qualquer individualização e análise do caso, devendo, no entanto, atender-se 

à colaboração prestada à AdC por estas visadas (fls. 5305). 

1167. Assim, concluem que “em primeiro lugar a AdC é silente quanto aos aspectos mais 

relevantes, quanto à (i) a gravidade da respetiva infração para a afetação de uma 

concorrência efetiva no mercado nacional;(ii) o grau de participação da Visada pelo 

processo na infração; (iii) as vantagens, ainda que meramente indicativas, que a Visada 

retirou da infração; (iv) a situação económica da Visada; (v) os antecedentes 

contraordenacionais da Visada por infração às regras da concorrência; (vi) os critérios a ter 

concretamente em conta para o cálculo do montante de base da coima a aplicar à Visada; 

(ix) a incidência no caso concreto, de circunstâncias agravantes ou atenuantes” (fls. 5305). 

1168. Por último, as visadas do Grupo 2045 afirmam que a AdC não menciona o valor concreto 

da coima a aplicar a cada uma das visadas e as razões que estão individualmente 

subjacentes à sua aplicação (fls. 5306). 

1169. Por outro lado, a Grupo 8 afirma na sua defesa que a NI é omissa quanto ao volume de 

negócios relacionado com a infração. Neste sentido, a Grupo 8 mantém que se deve 

considerar apenas o volume de negócios imputável aos concretos concursos relativamente 

aos quais a AdC logre demostrar a participação da Grupo 8 num acordo restritivo (fls. 5639 

a 5641). 

1170. A visada Prestibel alega na sua PNI que a informação constante da NI neste âmbito é 

manifestamente insuficiente para o exercício do contraditório e a AdC não respeita as 

regras estabelecidas nas Linhas de Orientação da AdC relativas à metodologia a utilizar na 

fixação. Neste sentido, a Prestibel refere a ausência na NI da média atualizada das vendas 

de bens e serviços relacionados com a infração, nos anos da infração, bem como a 

percentagem da coima que iria aplicar, sublinhando a ausência de referência atendendo à 

gravidade da infração (fls. 4982 a 4984). 

1171. A visada Prosegur alega na sua PNI que não retirou quaisquer vantagens de uma eventual 

prática concertada que tenha tido lugar no mercado sujeito à contratação pública do setor 

da vigilância privada em Portugal, uma vez que ditou a todo o momento a sua atividade 

concorrencial de forma autónoma e em conformidade com os seus próprios critérios 

estratégicos (fls. 5031). 
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1172. Na sua PNI, a Securitas alega que a AdC não antecipa um valor ou moldura aproximada da 

coima (fls. 5760 e 5761). 

1173. No que concerne à gravidade da infração afirma a Securitas que o facto de a suposta prática 

restritiva ter ocorrido no âmbito de procedimentos de contratação pública, sendo, 

portanto, especialmente lesiva do interesse público prosseguido pelo Estado, não permite, 

por si só, a conclusão de se estar perante uma infração de natureza muito grave (fls. 5760 

e 5761).  

1174. Neste sentido, a Securitas alude a decisões referentes a práticas de conluio em 

procedimentos de contratação pública, para afirmar que a prática decisória da AdC foi no 

sentido de considerar que os comportamentos não consubstanciavam uma infração muito 

grave ao direito da concorrência (fls. 5760 e 5761). 

1175. Quanto à duração da infração, a Securitas contesta de novo que a infração tenha um 

carácter permanente e continuado e a duração propugnada. Em particular, no que à 

Securitas diz respeito, reitera que da factualidade dos autos e da prova que a fundamenta 

não resultam indícios de que tenha participado nesta suposta infração, nem que tal se 

tivesse verificado com a duração indicada na NI (fls. 5762). 

1176. Acrescenta a Securitas que a AdC não demonstrou as alegadas vantagens económicas 

resultantes da infração como enunciado no paragrafo 652 da NI (fls. 5762). 

19.1.5 Apreciação da Autoridade 

1177. O argumento da Grupo 2045 e Grupo 8 supra relativamente à consideração, para efeitos 

da determinação do montante da coima, apenas do volume de negócios referente aos 

“concretos concursos supostamente afetados pela prática”, não merece acolhimento. 

1178. Por um lado, de acordo com as referidas Linhas de Orientação, em observância do 

parágrafo 19, “para efeitos de determinação do montante base, considera-se o volume de 

negócios realizado pelo visado pelo processo quanto aos bens ou serviços direta ou 

indiretamente relacionados com a infração”. 

1179. Por outro lado, o próprio acordo/prática abrange todos os procedimentos de contratação, 

e não apenas aqueles em que cada uma das empresas participa, pois é precisamente uma 
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das características e modo de implementação do comportamento imputado a não 

"contestação" dos clientes dos concorrentes. 

1180. Assim, e de forma a abranger os serviços direta ou indiretamente relacionados, e não 

apenas uma parte como pretendem as visadas, a AdC tendo subjacente o cumprimento 

das referidas orientações e o comportamento das próprias visadas (acordo/prática) toma 

como base, para a determinação da medida concreta da coima, o volume de negócios 

realizado pelas empresas visadas no mercado relacionado, no período da infração, o qual 

é de 11 anos para as visadas 2045, Comansegur, Grupo 8, Prestibel, Prosegur e Securitas, e 

de 9 anos para a Strong Charon. 

1181. Por outro lado, e no que diz respeito à ausência de apresentação, por parte da AdC, de 

médias/valores concretos para a determinação do valor da coima, como alegado pelas 

visadas do Grupo 2045, Prestibel e Securitas, é de sublinhar que a determinação da medida 

concreta da coima apenas tem lugar caso seja adotada uma decisão condenatória, e não 

aquando do momento da adoção da nota de ilicitude, momento, aliás, que vem permitir ao 

visado pelo processo que apresente a sua defesa. 

1182. Em segundo lugar, a aplicação da metodologia constante das Linhas de Orientação não 

significa que o exercício de cálculo da coima se deva traduzir num cálculo aritmético. Pelo 

contrário, tal metodologia fornece apenas uma orientação de índole geral, preservando o 

grau de amplitude necessário à adaptação das coimas a aplicar às particularidades e 

exigências específicas de prevenção geral e especial que se façam sentir em cada caso 

concreto, à luz dos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, bem como 

do grau de participação na infração, grau de culpa e demais critérios legalmente previstos 

no artigo 69.º da Lei da Concorrência (parágrafo 629 da NI e parágrafo 1131 da presente 

Decisão). 

1183. Não obstante, e como é do conhecimento das visadas, os volumes de negócios 

considerados, quer os volumes de negócios relacionados com a infração, quer os próprios 

volumes de negócios de cada visada, foram calculados e fornecidos pelas próprias visadas 

(parágrafos 625 e 632 da NI). Assim, a AdC deu a conhecer, na secção 14.2. da NI, quer os 

valores, quer a metodologia que estariam subjacentes à determinação da medida concreta 

das coimas a aplicar, contrariando assim a argumentação apresentada pelas visadas.  
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1184. No que se refere às questões relacionadas com o período temporal da infração, a posição 

da Autoridade encontra-se explanada na secção 19.1.3.3., improcedendo, nos termos na 

mesma expostos, a argumentação apresentada pelas visadas do Grupo 2045 e Securitas. 

1185. No que à gravidade da infração diz respeito, consideram as visadas do Grupo 2045 e 

Securitas que a Autoridade deverá ter em conta, por um lado, a ausência de efeitos no 

mercado relevante, bem como o comportamento das visadas, e, por outro lado, que a 

prática decisória anterior da AdC foi no sentido de considerar que os comportamentos 

análogos aos ora imputados não consubstanciavam uma infração muito grave ao direito da 

concorrência. 

1186. A este respeito é de realçar o entendimento expresso pela Comissão Europeia nas suas 

Orientações para o cálculo de coimas, onde se refere que “[o]s acordos horizontais de fixação 

de preços, de repartição de mercado e de limitação de produção, que são geralmente secretos, 

são pela sua natureza considerados as restrições de concorrência mais graves. No âmbito da 

política da concorrência serão sancionados severamente (…)”251. 

1187. Com efeito, as práticas adotadas permitiram às empresas visadas reduzir a incerteza 

quanto ao comportamento futuro das suas concorrentes, alterando assim as condições 

concorrenciais no mercado, mediante a articulação da sua estratégia e da conduta 

comercial de cada uma das empresas visadas envolvidas no acordo, com dimensão 

nacional (parágrafo 636 da NI). 

1188.  Acresce que, estamos em presença de contratação pública que é um instrumento 

fundamental para atingir metas de política pública, em vários domínios, perante tal nível 

de afetação do mercado em causa, em resultado de práticas de colusão entre concorrentes, 

tais metas poderão ser contrariadas ou distorcidas, afetando de forma muito significativa 

o interesse público a salvaguardar pelo Estado (parágrafo 637 e 638 da NI).  

1189. Assim, tratando-se de um acordo e/ou prática concertada para a repartição do mercado e 

a fixação do nível dos preços entre as empresas visadas com o objeto de impedir, restringir 

ou falsear, de forma sensível, a concorrência, estamos necessariamente em presença de 

 

251 Linhas de Orientação da Comissão Europeia para o cálculo de coimas aplicadas por força do n.º 2, alínea 
a), do artigo 23.º do Regulamento (CE) n.º 1/2003 – parágrafo 23. 
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uma restrição muito grave independentemente da verificação dos efeitos desse acordo no 

mercado e/ou das vantagens auferidas pelas visadas (secção 14.2.1.1. da NI). 

1190. No que diz respeito ao facto de a AdC não ter demonstrado as alegadas vantagens 

económicas resultantes da infração, alegado pela Prosegur, cumpre referir que, tratando-

se de uma infração pelo objeto, não é necessário averiguar os efeitos concretos no mercado 

para que se possa considerar preenchido o tipo contraordenacional previsto no n.º 1 do 

artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e no n.º 1 do artigo 101.º do TFUE. 

1191. No entanto, e de acordo com o constante dos parágrafos 651 a 653 da NI, ainda que 

inexistam no processo elementos de prova suficientes para quantificar as vantagens de que 

as visadas hajam beneficiado, poderá sempre concluir-se, sem que tal implique uma análise 

de efeitos, que as visadas retiraram vantagens da prática sub judice, na medida em que a 

mesma lhes permitiu: 

(i) Reduzir a incerteza quanto ao modo como avaliam o funcionamento do mercado 

e quanto ao comportamento futuro das suas concorrentes, 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 das próprias entidades 

adjudicantes (parágrafo 651 da NI);  

(ii) Que a visada incumbente nunca enfrentasse concorrência pelo preço e 

conseguisse manter a sua carteira principal de clientes (parágrafo 652 da NI); e 

(iii)  Que tal alteração das condições concorrenciais do mercado representasse uma 

clara vantagem para as empresas visadas envolvidas no acordo e/ou prática 

concertada, uma vez que constituiu para estas uma garantia de não concorrência, 

ou de falseamento da concorrência, de que elas seriam as principais beneficiárias 

(parágrafo 653 da NI). 

1192. Assim, conclui-se que constavam da NI todos os elementos necessários para a apreciação 

pelas visadas das vantagens de que as mesmas teriam beneficiado em resultado da 

infração, muito embora estas não tenham sido consideradas pela AdC na determinação da 

medida concreta da coima. 
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1193. Por último, no que respeita ao grau de participação das visadas na infração, à situação 

económica das mesmas, aos antecedentes contraordenacionais e à colaboração prestada 

pelas visadas à AdC, remete-se para o mencionado nas secções 14.2.1.4., 14.2.1.7, 14.2.1.8. 

e 14.2.1.9. da NI, onde se encontra explanada, para cada visada, a ponderação efetuada 

pela AdC, contrariando, assim, a argumentação apresentada pelas visadas a este propósito. 

19.1.6 Determinação da medida concreta da coima 

1194. Para efeitos do cálculo do montante de base das coimas aplicáveis, a Autoridade considera, 

para as empresas visadas, o volume de negócios no mercado afetado, à luz dos princípios 

definidos nos parágrafos 19 a 22 das Linhas de Orientação. 

1195. Seguidamente, a Autoridade considera os critérios analisados na secção 19.1.3, mormente 

o referente à gravidade da infração, para determinar a percentagem do volume de negócios 

a considerar para cada visada, nos termos dos parágrafos 24 e 25 das Linhas de orientação 

sobre a aplicação de coimas. 

1196. Considerando os factos constantes do presente processo, mormente o facto de se tratar 

de uma das infrações mais graves às regras de concorrência, a Autoridade considera 

necessária e adequada a aplicação de uma percentagem de 30% do volume de negócios no 

mercado afetado pela infração. 

1197. 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 11,5, no caso 

das visadas 2045/2045-Gália, Comansegur, Grupo 8, Prestibel, Prosegur e Securitas, e de 

9,5, no caso da Strong Charon. 

1198. Determinado o montante base das coimas, a Autoridade terá novamente em consideração 

os critérios analisados na secção 19.1.3, 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.  

1199. 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 
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das Linhas de orientação sobre a aplicação de coimas, a Autoridade não considera, no 

presente processo, ser necessário proceder ao referido aumento. 

1200. O exercício precedente, no caso das visadas 2045, Comansegur, Grupo 8, Prestibel, 

Prosegur, Securitas e StrongCharon levaria a que a coima aplicável a cada 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, respetivamente, 92.943.296€, 34.882.730€, 45.837.696€, 91.674.323€, 

32.996.944€, 107.479.757€ e 29.788.189€, pelo que se impõe a sua redução ao referido 

limite, nos termos previstos nas Linhas de Orientação e do disposto no n.º 2 do artigo 69.º 

da Lei n.º 19/2012. 

19.1.7 Conclusão quanto à determinação das sanções 

1201. Considera-se, por conseguinte, que as considerações das visadas quanto às sanções em 

nada prejudicam ou revertem a conclusão alcançada pela Autoridade na presente Decisão 

sobre esta matéria.  

1202. O comportamento das empresas visadas descrito na presente Decisão, consubstanciado 

na prática de um acordo e/ou prática concertada para a repartição do mercado e a fixação 

do nível dos preços, configura uma restrição por objeto, representando a violação do 

disposto no n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012, bem com a violação do artigo 101.º do 

TFUE, constitui contraordenação punível com coima, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 

do artigo 68.º da Lei n.º 19/2012. 

1203. A medida da coima encontra o seu limite máximo nos 10% do volume de negócios 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. 

1204. Na determinação concreta da coima aplicável, a Autoridade considera, nos termos acima 

descritos, os critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 69.º da Lei n.º 19/2012, bem como a 

metodologia estabelecida nas suas Linhas de Orientação sobre coimas. 
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19.2 Dispensa ou redução da coima 

1205. À empresa Strong Charon, na qualidade de adquirente da extinta empresa Charon, 

participante no acordo e/ou prática concertada em causa no presente processo, é 

imputada a prática de uma infração concorrencial muito grave, em coautoria com as 

demais visadas. 

1206.  A empresa Strong Charon apresentou requerimento dispensa ou redução da coima ao 

abrigo dos artigos 75.º e ss. da Lei n.º 19/2012, como melhor descrito no secção 5 da 

presente Decisão (parágrafos 116 a 188).  

1207. Neste contexto, cumpre referir que, uma vez verificados os requisitos e condições 

legalmente previstas para a dispensa e/ou redução da coima, não constam dos autos 

elementos que impeçam a aplicação do regime previsto nos artigos 75.º e ss. da Lei n.º 

19/2012. 

1208. Efetivamente, o requerimento apresentado, após o início das diligências de busca e 

apreensão (também nas suas instalações), aportou ao processo prova da infração em causa 

com um valor adicional face à prova já detida pela AdC e permitiu melhor identificar a 

prática da infração e as empresas que nela participaram (cf. alínea b) do n.º 1 do artigo 77.º 

da Lei da Concorrência), mais se verificando o cumprimento do n.º 2 do artigo 77.º do 

mesmo diploma. 

1209. Nos termos do n.º 2 do artigo 77.º da Lei da Concorrência, a empresa requerente de 

dispensa ou redução da coima deve cooperar plena e continuamente com a Autoridade e, 

designadamente, fornecer todas as informações e provas que tenham ou venham a ter na 

sua posse e controlo (cf. alínea a) e responder prontamente a qualquer pedido de 

informação que possa contribuir para a determinação dos factos.  

1210. Neste sentido, cumpre recordar que a requerente remeteu à AdC, em 05.11.2019 e em 

13.02.2020, informação complementar ao Requerimento (parágrafo 131). Acresce que os 

colaboradores da Strong Charon prestaram declarações relevantes nos dias 8, 11 e 

12.11.2019, assim como em 01.10.2020, como melhor descrito nos parágrafos 132 e 133 

supra, cooperando a Requerente com esta Autoridade de maneira plena durante toda a 

fase de inquérito e instrução. 
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1211. Assim sendo, nos termos e para os efeitos dos artigos 70.º, 77.º e 82.º da Lei n.º 19/2012, a 

Autoridade concede à visada Strong Charon, nos termos dos artigos 

70.º e 78.º da Lei n.º 19/2012, uma redução de 45% da coima que lhe seria aplicável 

nos termos do artigo 69.º da Lei n.º 19/2012. 

19.3 Sanções acessórias 

1212. Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, caso a gravidade da 

infração e a culpa do infrator o justifiquem, a Autoridade pode determinar a aplicação de 

sanção acessória que consiste na publicação, a expensas do infrator, de decisão de 

condenação proferida no âmbito do processo, no Diário da República e/ou num jornal de 

expansão nacional, regional ou local, após o trânsito em julgado. 

1213. Ainda nos termos da alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo, a Autoridade pode privar, as 

empresas condenadas “do direito de participar em procedimentos de formação de 

contratos cujo objeto abranja prestações típicas dos contratos de empreitada, de 

concessão de obras públicas, de concessão de serviços públicos, de locação ou aquisição 

de bens móveis ou de aquisição de serviços ou ainda em procedimentos destinados à 

atribuição de licenças ou alvarás, desde que a prática que constitui contraordenação 

punível com coima se tenha verificado durante ou por causa do procedimento relevante”, 

durante um período máximo de dois anos, contados da decisão condenatória, após trânsito 

em julgado. 

1214. A gravidade da infração cometida pelas visadas, bem como as exigências de prevenção 

geral e especial, justificam no presente caso a aplicação de ambas as sanções acessórias 

identificadas, e quanto à segunda sanção acessória, ou seja, a privação de participar em 

procedimentos de contratação de pública nos termos acima descritos, essa sanção terá a 

duração de 6 (seis) meses. 

19.3.1 Pronúncias das visadas 

1215. Na sua PNI, as visadas do Grupo 2045 alegam que não constam da NI factos, considerações 

ou elementos que permitam a aplicação das sanções acessórias, pelo que a sua aplicação 

implicaria a violação do direito de defesa e equivaleria à aplicação automática de uma 

sanção (fls. 5306). Acrescem as visadas do Grupo 2045 que a adequação e a 
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proporcionalidade da aplicação destas sanções não foi abordada pela AdC na NI (fls. 5306 

e 5307). 

1216. A visada Grupo 8 afirma que a AdC se limita a enunciar o conteúdo dos artigos que preveem 

a aplicação destas sanções, mas não indica os factos, nem as razões concretas pelas quais 

a AdC considera que deverão ser aplicadas às empresas visadas, sendo equivalente à 

aplicação automática de uma sanção (fls. 5641). 

1217. Considera, desse modo, a visada Grupo 8 que não se verificam elementos que justifiquem 

a sua aplicação, devendo ter que especificar os fundamentos de direito e de facto, bem 

como demostrar a sua adequação e proporcionalidade (fls. 5641 a 5642). 

1218. Por outro lado, a visada Securitas alega que a aplicação da sanção acessória prevista na 

alinha a) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, dando publicidade acrescida a uma 

eventual decisão condenatória da Autoridade, “infligiria danos significativos e irreparáveis 

à visada, para mais considerando que integra um grupo de empresas cotado”. Resulta, 

porém, pacífico que a imagem e a reputação da empresa visada Securitas são merecedoras 

de tutela jurídica, não devendo, pois, a eventual aplicação daquela sanção acessória ser 

efetuada de forma mecanicista (fls. 5765). 

1219. Relativamente a aplicação da sanção acessória nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 

71.° da LdC, a visada Securitas afirma que “sem prejuízo de a lei também aqui não permitir 

uma aplicação automática e não circunstanciada - que pouco efeito dissuasor acarretaria, 

dado o contexto de redução gradual da presença da Securitas no âmbito dos 

procedimentos de contratação pública” (fls. 5765). 

1220. Acrescenta a Securitas que a mais significativa e numerosa prática decisória da Autoridade 

referente a práticas de conluio em procedimentos de contratação pública (nomeadamente, 

Algeco, Conforlimpa, Baxter, Aeronorte e ainda Eurest) aponta no sentido da não aplicação 

de sanção acessória de inibição de participação em concursos públicos pelas empresas 

então visadas (fls. 5765). 

19.3.2 Apreciação da Autoridade 

1221. Em resposta aos argumentos invocados a este respeito pelas empresas visadas nas suas 

PNI, cumpre recordar, em primeiro lugar, que o n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012 prevê 
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as sanções acessórias em causa, determinando os critérios e condições para a sua 

aplicação, cabendo à AdC decidir em conformidade com os mesmos, atentas as 

circunstâncias específicas do caso em concreto. 

1222. Neste sentido, uma vez apurados e analisados todos os elementos constantes dos autos, e 

tendo em conta as circunstâncias aplicáveis ao presente caso, nomeadamente, a gravidade 

da infração em causa, a culpa das visadas destinatárias da presente Decisão, bem como as 

exigências de prevenção geral e especial, considera-se fundamentada a aplicação das duas 

sanções previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012. 

1223. Neste contexto, cumpre reiterar a elevada gravidade da infração cometida pelas empresas 

visadas, uma restrição de tipo “cartel”, traduzida na coordenação de condutas com o 

objetivo de repartir o mercado, com a consequente fixação do nível dos preços. 

1224. Com efeito, a conduta das visadas configura uma viciação do regime legal aplicável aos 

concursos públicos, tendo as mesmas recorrido a uma estratégia ilícita para restringir a 

concorrência perante a posição do Estado de procurar estimular a concorrência e o bom 

funcionamento do mercado. 

1225. Sublinhe-se, não obstante, que, atendendo, em particular, aos elementos constantes dos 

autos, nomeadamente os elementos fornecidos pelas empresas visadas em resposta às 

solicitações desta Autoridade, assim como em sede de PNI, sobre o funcionamento do 

mercado em causa, bem como a caracterização das próprias empresas visadas, a 

Autoridade entende justificar-se a delimitação do âmbito de aplicação da sanção acessória 

prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012 aos procedimentos de 

formação de contratos de natureza pública cujo objeto abranja exclusivamente a prestação 

dos serviços em causa no presente processo. Acresce que a privação do direito de participar 

nos referidos procedimentos aplica-se unicamente às visadas destinatárias da presente 

Decisão que participaram diretamente na infração objeto do PRC/2019/4 e pelo período de 

6 (seis) meses (secção 18.2). 

1226. Cumpre recordar, neste sentido, que às alterações legislativas introduzidas que preveem a 

manutenção dos contratos individuais de trabalho em situações de sucessão de 

empregadores na execução de contratos de prestação de serviços de segurança privada, 

com a salvaguarda dos respetivos direitos e garantias (parágrafo 426), permitirá evitar a 
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eventual perda de postos de trabalho que possam resultar da aplicação desta sanção 

acessória com respeito às empresas visadas impedidas de prestar os serviços em causa, 

durante o período de 6 meses. 

1227. No que se refere à alegada desnecessidade da aplicação das sanções acessórias, 

atendendo à posição da AdC nas decisões adotadas no âmbito de outras investigações, 

cumpre recordar que a AdC decide atentas as circunstâncias especificas de cada caso. 

Todavia, e contrariamente às afirmações das empresas visadas, a AdC aplica as sanções 

acessórias quando assim se justifica. Neste sentido, cumpre referir, a modo de exemplo, a 

mais recente decisão condenatória da AdC por infração às regras de concorrência no 

âmbito da contratação pública, onde ambas sanções assessórias foram aplicadas252. 

1228. Acresce que, a Autoridade está unicamente vinculada pelos elementos constantes dos 

autos, em particular pelo estabelecido na NI, a qual já previa a aplicação das duas sanções 

acessórias em apreço, bem como as PNI das empresas visadas, sendo que empresas 

visadas não apresentaram nas suas defesas quaisquer argumentos ou elementos que 

permitissem a esta Autoridade concluir pela inaplicação das mesmas. 

1229. Improcede, portanto, tudo quanto alegam as visadas no que a esta matéria concerne. 

1230. Em suma, uma vez apurados e analisados todos os elementos constantes dos autos, e 

tendo em conta a gravidade da infração em causa, bem como as exigências de prevenção 

geral e especial, justifica-se, in casu, a aplicação das duas sanções acessórias previstas nas 

alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012 (parágrafos 358 a 1109). 

1231. Deste modo, e em particular, nos termos do disposto na alínea a) no n.º 1 do artigo 71.º da 

Lei n.º 19/2012, justifica-se, a título de sanção acessória, ordenar as empresas visadas que 

procedem à publicação de um extrato da presente Decisão de condenação, no Diário da 

República e num jornal de expansão nacional, após o trânsito em julgado. 

1232. Por outro lado, nos termos do disposto na alínea b) no n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, 

justifica-se, a título de sanção acessória, privar as visadas destinatárias da presente 

 

252 Decisão final condenatória adotada pela AdC, em 3 de março de 202.0 no âmbito do PRC/2016/6, disponível 
em www.concorrencia.pt. 
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Decisão, de participar em procedimentos de formação de contratos de natureza pública 

durante o período de 6 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado da presente Decisão. 

1233. A AdC entende que o período de 6 meses é adequado, necessário e proporcional em face 

das condutas reveladas pelas visadas e da sua insensibilidade para com as regras da 

concorrência. Por outro lado, entende-se que seis meses serão adequados para efeitos de 

prevenção geral e especial que traduzem a necessidade e finalidade da sanção em causa. 

1234. O âmbito objetivo da aplicação desta sanção acessória deverá circunscrever-se ao mercado 

afetado, isto é, aos procedimentos cujo objeto abranja a prestação de serviços de vigilância 

e segurança humana, isolados ou em combinação com outros serviços, em Portugal, e não 

à totalidade das áreas de negócio onde estão ativas as visadas, atendendo às exigências de 

proporcionalidade que impendem sobre a AdC. 

1235. Impõe-se salientar o elevado desvalor da conduta das visadas objeto do presente processo, 

bem como a manifesta insensibilidade das mesmas face às regras de concorrência, 

considerando-se necessária e adequada a aplicação das sanções acessórias em apreço, nos 

termos circunscritos supra, tendo em conta as necessidades de prevenção especial e, 

ainda, de proteção do mercado face a atuações ilícitas desta natureza e tipologia. 

19.3.3 Conclusão quanto à aplicação de sanções acessórias  

1236. Considera-se, por conseguinte, que as alegações das visadas no que respeita à falta de 

justificação para a aplicação das sanções acessórias previstas no artigo 71.º, n.º 1, da Lei da 

Concorrência, no presente caso, em nada prejudicam ou revertem a conclusão alcançada 

pela Autoridade na presente Decisão nesta matéria.  

1237. Assim, atentas as circunstâncias específicas do presente caso, designadamente, a 

gravidade das infrações e a culpa das visadas infratoras destinatárias da presente Decisão, 

bem como as exigências de prevenção geral e especial, tal como melhor detalhado supra, 

considera-se justificada, no presente caso, a aplicação das duas sanções acessórias, nos 

termos do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012 nos termos supra detalhados (parágrafos 

1230 a 1234). 
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 CONCLUSÃO 

1238. As visadas do Grupo 2045, 2045 e 2045-Gália, Comansegur, Grupo 8, Prestibel, Prosegur, 

Securitas e Strong Charon, ao celebrar e executar um acordo e/ou uma prática concertada 

entre empresas, visando a repartição do mercado e a fixação do nível dos preços, no âmbito 

de procedimentos lançados ao abrigo das normas do CCP para a prestação de serviços de 

vigilância e segurança humana, em todo o território nacional desde, pelo menos, 

05.02.2009, até, pelo menos, 09.03.2020, ou 01.06.2018 no caso da Strong Charon, tendo 

como objeto impedir, falsear ou restringir, de forma sensível, a concorrência, cometeram, 

cada uma, uma infração ao disposto n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 19/2012 e, bem assim, ao 

disposto no n.º 1 do artigo 101.º do TFUE. 

1239. O referido acordo ou prática concertada preenche todos os elementos do tipo legal de 

contraordenação. As referidas empresas visadas agiram dolosamente, ou seja, de forma 

direta, livre, consciente e voluntária, tendo a intenção específica de limitar, de forma 

sensível, a concorrência entre as empresas participantes.  

1240. A contraordenação é punível mesmo no caso de conduta negligente (n.º 3 do artigo 68.º da 

Lei n.º 19/2012).  

1241. 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 empresas visadas no exercício imediatamente anterior à decisão final 

condenatória proferida pela Autoridade. 

1242. O pedido de dispensa ou redução da coima apresentado pela Strong Charon é tido em 

consideração na determinação da sanção concreta aplicada a essa visada. 

Decisão 

Tudo visto e ponderado, o conselho de administração da Autoridade da Concorrência decide:  

 

Primeiro 

Declarar que as visadas 2045 - Empresa de Segurança, S.A., 2045 - Gália/Serviços de Vigilância e 

Segurança, A.C.E., Comansegur Segurança Privada, S.A., Grupo 8 – Vigilância e Prevenção 
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Electrónica, S.A., Prestibel – Empresa de Segurança, S.A., Prosegur – Companhia de Segurança, 

Lda., Securitas – Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A. e Strong Charon – Soluções de Segurança, 

S.A., ao celebrar e executar um acordo e/ou prática concertada entre empresas, visando a 

repartição do mercado e a fixação do nível dos preços, no âmbito de procedimentos lançados ao 

abrigo das normas do Código dos Contratos Públicos para a prestação de serviços de vigilância e 

segurança humana, em todo o território nacional, tendo como objeto impedir, falsear ou restringir, 

de forma sensível, a concorrência, cometeram, cada uma, uma infração ao disposto n.º 1 do artigo 

9.º da Lei n.º 19/2012 e, bem assim, ao disposto no n.º 1 do artigo 101.º do TFUE. 

Segundo 

Declarar a aplicabilidade, nos termos dos artigos 68.º e 69.º da Lei n.º 19/2012, das seguintes 

coimas: 

1. À visada 2045 - Empresa de Segurança, S.A., pela sua participação na infração, bem como 

pela participação na infração da sua subsidiária, a visada 2045 - Gália/Serviços de Vigilância 

e Segurança, A.C.E., nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 19/2012, uma coima de 5.960.000€ 

(cinco milhões, novecentos e sessenta mil euros); 

2. À visada Comansegur Segurança Privada, S.A. uma coima de 1.175.000€ (um milhão, cento 

e setenta e cinco mil euros); 

3. À visada Grupo 8 – Vigilância e Prevenção Electrónica, S.A. uma coima de 5.008.000€ (cinco 

milhões e oito mil euros); 

4. À visada Prestibel – Empresa de Segurança, S.A. uma coima de 6.028.000€ (seis milhões e 

vinte e oito mil euros); 

5. À visada Prosegur – Companhia de Segurança, Lda. uma coima de 8.127.000€ (oito milhões 

e cento e vinte e sete mil euros); 

6. À visada Securitas – Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A. uma coima de 10.131.000€ 

(dez milhões, cento e trinta e um mil euros); 

7. À visada Strong Charon – Soluções de Segurança, S.A. pelos factos praticados pela extinta 

empresa Charon– Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, S.A. uma coima de  

8.488.004€ (oito milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil e quatro euros). 

Terceiro 
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Conceder à visada Strong Charon – Soluções de Segurança, S.A., atendendo à circunstância de a 

mesma cumprir as condições previstas no artigo 78.º da Lei n.º 19/2012, redução em 45% da coima 

que lhe seria aplicada nos termos definidos anteriormente, pelos factos praticados pela extinta 

empresa Charon– Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, S.A., fixando-se a mesma, para 

este efeito, em 4.668.000€ (quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil euros), bem como 

dispensa das sanções acessórias. 

Quarto 

Nos termos do disposto na alínea a) no n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, a título de sanção 

acessória, por a gravidade da prática o justificar, ordenar às visadas 2045 – Empresa de Segurança, 

S.A., 2045 – Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, A.C.E., Comansegur Segurança Privada, S.A., 

Grupo 8 – Vigilância e Prevenção Electrónica, S.A., Prestibel – Empresa de Segurança, S.A., Prosegur 

– Companhia de Segurança, Lda. e Securitas – Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A., que 

procedam à publicação, no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do trânsito em julgado da 

presente Decisão, de um extrato da mesma, nos termos e conforme a cópia que lhe será 

oportunamente comunicada, na II série do Diário da República e em jornal de expansão nacional. 

Quinto 

Nos termos do disposto na alínea b) no n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012, a título de sanção 

acessória, privar as visadas 2045 – Empresa de Segurança, S.A., 2045 – Gália/Serviços de Vigilância 

e Segurança, A.C.E., Comansegur Segurança Privada, S.A., Grupo 8 – Vigilância e Prevenção 

Electrónica, S.A., Prestibel – Empresa de Segurança, S.A., Prosegur – Companhia de Segurança, Lda. 

e Securitas – Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A., de participar em procedimentos de 

formação de contratos de natureza pública, cujo objeto abranja exclusivamente prestações de 

serviços de vigilância e segurança humana isolados ou em combinação com outros serviços, em 

todo ou parte do território nacional, durante o período de 6 (seis) meses, a contar do trânsito em 

julgado da presente Decisão; 

Sexto 

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 2.000€ (dois mil euros), o montante das custas a suportar por cada uma das 

visadas no presente processo. 
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Sétimo 

Advertir as visadas 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 uma das visadas 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, 12 de julho de 2022 

 

O conselho de administração da Autoridade da Concorrência, 
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