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O surto de COVID-19 representa uma grave emergência de saúde pública para os 

cidadãos e para as sociedades, tendo o seu impacto na economia global 

necessariamente reflexos na política de concorrência, quer a nível europeu, quer 

nacional. 

Apresentamos, de seguida, de forma resumida, o ponto onde nos encontramos nas 

três áreas de ação das autoridades nacionais e europeias da concorrência nas 

circunstâncias excecionais motivadas pela pandemia: 

1. Auxílios de Estado 

Os Estados-Membros (EM) da União Europeia (UE) estão a tomar medidas urgentes 

para atenuar, na medida do possível, o impacto da desaceleração económica 

causada pela propagação do vírus. Estas medidas podem constituir auxílios estatais 

que, salvo exceções, são considerados anti concorrenciais. Porém, a urgência da 

situação torna-os indispensáveis, podendo um procedimento clássico de notificação 

e autorização pela Comissão Europeia (CE) torná-los inviáveis ou ineficazes. 

Como mecanismo facilitador, a CE começou por criar um serviço de assistência para 

as autoridades nacionais, no qual as dúvidas sobre possíveis medidas de apoio 

poderão ser colocadas (COMP-COVID@ec.europa.eu / +32 2 296 52 00)Convém notar 

que a regra geral de incompatibilidade com o mercado interno da UE dos auxílios 

concedidos pelos EM provenientes de recursos estatais, que falseiem ou ameacem 

falsear a concorrência, concedendo vantagens a certas empresas continua a 

aplicar-se.  

Contudo, determinadas medidas de apoio poderão ser concedidas pelos EM por não 
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configurarem um “auxílio de estado” nos termos do artigo 107.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (“TFUE”) ou por se enquadrarem nas exceções 

previstas nos n.ºs 2 e 3 deste artigo. 

Por um lado, a CE considera que o enquadramento atual permite aos EM adotar 

medidas, sujeitas à aprovação prévia daquela, com base no artigo 107.º , n.º 2, alínea 

b), do TFUE, o qual prevê que podem ser compatíveis com o mercado interno auxílios 

destinados a remediar os danos causados por calamidades naturais ou por outros 

acontecimentos extraordinários. 

Foi publicada no site da CE uma lista das informações e dados que devem integrar as 

notificações de auxílios concedidos ao abrigo do artigo 107.º, n.º 2, alínea b), do TFUE 

para fazer face ao surto de COVID-19. 

Em relação a estas medidas a CE indicou que está a implementar todos os 

procedimentos necessários para garantir uma avaliação e aprovação rápidas dos 

apoios em causa, em apenas alguns dias após a notificação. 

As medidas notificadas são divulgadas no website da CE dando visibilidade aos 

apoios concedidos pelos diversos EM (quais os setores e que tipo de auxílios), assim se 

permitindo conhecer os setores em crise e as soluções encontradas para os apoiar. 

Por outro lado, a CE preparou um enquadramento temporário para a concessão de 

auxílios ao abrigo da exceção do artigo 107.º, n.º 3, alínea b), do TFUE, relativo à 

necessidade de sanar perturbações graves na economia (Enquadramento 

Temporário). 

O Enquadramento Temporário prevê a possibilidade de concessão de cinco tipos de 

auxílios: 

(i) Subvenção direta, benefícios fiscais e pagamentos antecipados que poderão ir até € 

800.000 EUR por empresa para fazer face a necessidades urgentes de liquidez; 

(ii) Garantias sobre empréstimos bancários. Os EM podem conceder garantias estatais ou 

criar regimes de garantia de empréstimos bancários contraídos pelas empresas, 

estando previstos alguns limites ao montante máximo do empréstimo garantido, sendo 

nomeadamente a duração das garantias limitada a 6 anos; 

(iii) Taxas de juro bonificadas. Os EM podem autorizar a concessão às empresas de 

empréstimos públicos e privados com taxas de juro bonificadas. Existem limites ao 

montante máximo de cada empréstimo, os quais dependem das necessidades 

operacionais das empresas; 

(iv) Garantias e empréstimos canalizados através de instituições de crédito ou outras 
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instituições financeiras. Se os EM decidirem canalizar auxílios para a economia real 

através dos bancos, tais apoios poderão ser considerados um auxílio direto aos 

clientes dos bancos que deles beneficiem e não aos próprios bancos; 

(v) Seguros de crédito à exportação de operações garantidas a curto prazo. Foi 

introduzida flexibilidade adicional na concessão pelos EM de seguros de crédito à 

exportação quanto à cobertura de riscos negociáveis, ainda que tenha de ser 

demonstrada a indisponibilidade de privados para tais coberturas. 

O Enquadramento Temporário prevê diversas salvaguardas, por exemplo vinculando 

os empréstimos ou as garantias às empresas de acordo com a escala da sua 

atividade económica, por referência a necessidades relacionadas com salários ou 

liquidez, sendo o objetivo ajudar as empresas a resistir à crise e a preparar uma 

recuperação sustentável. 

Assim, o Enquadramento Temporário não deverá ser utilizado para medidas de apoio 

não relacionadas com os efeitos da pandemia de COVID-19, podendo beneficiar dos 

auxílios previstos as empresas que estão ou irão enfrentar dificuldades como resultado 

do surto. 

O Enquadramento Temporário prevê a monitorização por parte da CE e obrigações 

gerais de transparência e de publicidade e estará em vigor até ao final de dezembro 

de 2020, sem prejuízo de poder vir a ser avaliada a necessidade do seu 

prolongamento no tempo. 

A CE publicou, entretanto, um formulário-modelo a ser utilizado pelos EM na 

notificação deste tipo de auxílios destinados a apoiar a economia em razão do atual 

surto de COVID-19. 

1.1. O caso Português 

No que a Portugal especificamente diz respeito, em 22 de março de 2019, três dias 

depois de ter aprovado o Enquadramento Temporário, a CE aprovou ajudas de 

Estado para pequenas e médias empresas e empresas de média capitalização de 

setores como o turismo, restauração (e atividades similares), indústria extrativa e 

transformadora e atividades de agências de viagens, animação turística, organização 

de eventos (e similares) afetadas pela pandemia de Covid-19, no valor de três mil 

milhões de euros. 

A CE considerou que os quatro regimes de garantia portugueses notificados estão em 

conformidade com as regras da UE em matéria de auxílios estatais e autorizou-os ao 

abrigo do Enquadramento Temporário.  
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O objetivo das medidas é garantir que as empresas tenham liquidez suficiente para 

salvaguardar empregos e continuar as suas atividades perante a difícil situação 

causada pelo surto. 

As medidas cobrem garantias de empréstimos operacionais com prazo e dimensão 

limitados, sendo o risco assumido pelo Estado limitado a um máximo de 90%.  

2. Controlo de concentrações 

Ainda que diminuída, a atividade económica continua e muitos projetos de aquisição 

de empresas estão em andamento, devendo alguns deles ser previamente 

notificados às autoridades da concorrência.  

É, contudo, provável que as autoridades de concorrência não estejam em condições 

de realizar ou concluir análises das possíveis consequências dessas operações no 

mercado, pois podem não poder aceder como habitualmente a dados e 

informações necessários, nomeadamente de terceiros (clientes, concorrentes ou 

fornecedores das empresas envolvidas). 

Por esse motivo, a CE, ao mesmo tempo que informa ter adotado várias medidas para 

garantir a continuidade das atividades na aplicação do Regulamento das 

Concentrações da UE, incentiva as empresas a, sempre que possível, adiarem as 

notificações de operações de concentração até novo aviso. 

Acresce que, podendo as entregas manuais tornar-se difíceis devido à presença 

reduzida de colaboradores, a CE aceita e incentiva as remessas em formato digital, 

seja eletronicamente por e-mail (comp-merger-registry@ec.europa.eu) seja 

eletronicamente através da plataforma eTrustEx. 

A Autoridade da Concorrência (AdC) informou também, no dia 24 de março de 2020, 

quais os novos procedimentos em vigor no que toca a comunicações com a mesma, 

a qual, mantendo a atividade de defesa e promoção da concorrência, passou a 

operar preferencialmente por meios não presenciais. 

Em particular, a correspondência relativa a operações de concentração deve ser 

remetida exclusivamente via Sistema de Notificação Eletrónica de Operações de 

Concentração (SNEOC), disponível na página eletrónica da AdC em 

www.concorrencia.pt 

No caso de terceiros interessados ou em caso de dificuldade na utilização do SNEOC 

pelas notificantes, a correspondência deve ser submetida por correio eletrónico 

(adC@concorrencia.pt). 

Já os pedidos de avaliação prévia de operações de concentração devem ser 

http://www.concorrencia.pt/
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enviados para o endereço eletrónico: preconcentracao@concorrencia.pt 

3. Práticas restritivas 

Momentos de dificuldade e angústia económica em que há obstáculos ao 

fornecimento de certos bens ou serviços podem ser um pretexto para alguns 

operadores tentarem beneficiar da escassez dos mesmos, impondo condições ou 

(especialmente) preços abusivos relativamente a tais bens ou até repartindo 

mercados e clientes. Estes comportamentos podem ser contrários aos artigos 9.º e 11.º 

da Lei da Concorrência (Lei 19/2012, de 8 de maio) e/ou 101.º e 102.º do TFUE.  

Em comunicado emitido em 16 de março de 2020 (Comunicado 3/2020), a AdC 

recordou que qualquer pessoa ou empresa pode reportar eletronicamente suspeitas 

de práticas anti concorrenciais. 

Em termos práticos, e também de acordo com os novos procedimentos em vigor no 

que toca a comunicações com a AdC, qualquer pessoa pode recorrer ao Portal de 

Denúncias da AdC, mantendo-se em funcionamento a linha telefónica de apoio ao 

denunciante: 217902088. 

Para a apresentação de Pedidos de Clemência, relacionados ou não com a atual 

situação de crise, deverá ser utilizado o número habitual: 217902030. 

No mesmo Comunicado 3/2020 a AdC sublinhou que fornecedores, distribuidores e 

revendedores de qualquer setor da economia, incluindo de bens e serviços 

necessários à proteção da saúde, ao abastecimento das famílias e empresas ou à 

vida em comunidade, devem adotar um comportamento comercial responsável, em 

qualquer nível da cadeia de abastecimento, incluindo no comércio eletrónico.  

Entretanto, enquanto membro da Rede Europeia de Concorrência (ECN) e através do 

Comunicado 5/20, de 23 de março de 2020, a AdC juntou-se às suas congéneres 

europeias na divulgação simultânea da declaração conjunta sobre a aplicação das 

regras de concorrência durante a crise do Covid-19 (Declaração). 

Naquela Declaração, salienta-se que a atual situação extraordinária poderá 

desencadear a necessidade de cooperação entre empresas de forma a garantir a 

todos os consumidores a oferta e a distribuição justa de produtos de escassa 

disponibilidade. 

Nessa sequência, a AdC e as congéneres informam que, nas circunstâncias atuais, 

não irão intervir ativamente contra medidas necessárias e temporárias que sejam 

implementadas de forma a impedir a escassez de oferta, esclarecendo que é pouco 

provável que tais medidas constituam um problema, pois não consubstanciariam uma 

mailto:preconcentracao@concorrencia.pt
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restrição à concorrência, nomeadamente nos termos do artigo 101.º do TFUE, ou iriam 

gerar ganhos de eficiência que, muito provavelmente, compensariam qualquer 

restrição.  

Caso as empresas tenham dúvidas quanto à compatibilidade de tais iniciativas de 

cooperação com o direito da concorrência, podem nomeadamente contactar, a 

qualquer momento, a CE ou a AdC para obterem orientações informais. 

Paralelemente, e por ser fundamental garantir que os produtos considerados 

essenciais para proteger a saúde dos consumidores, nas atuais circunstâncias (tais 

como máscaras faciais e gel sanitário), permanecem disponíveis a preços 

competitivos, as autoridades de concorrência da ECN sublinham que não hesitarão 

em agir contra as empresas que tirem proveito das atuais circunstâncias através da 

cartelização ou do abuso da sua posição dominante, o que, aliás, vai no sentido do 

que, antecipadamente, a AdC já havia anunciado. 

A Declaração salienta ainda, neste contexto, que as atuais regras vigentes permitem 

aos produtores definir preços máximos para os seus produtos, preços máximos esses 

que poderão revelar-se úteis para limitar aumentos de preços injustificados ao nível 

da distribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, consulte a nossa página em  www.ga-p.com ou envie um e-mail para: info@ga-p.com 
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