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 AdC realiza buscas em empresas de manutenção ferroviária

A Autoridade da Concorrência (AdC) realizou diligências de

busca e apreensão em sete instalações de nove empresas,

localizadas nas áreas da Grande Lisboa e Porto, devido a

indícios de cartel no setor da manutenção ferroviária, que

fundamentam suspeitas de infração à Lei da Concorrência.
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AdC supeita de cartel em seguradoras

A AdC realizou diligências de busca e apreensão em cinco

instalações de quatro seguradoras, localizadas na Grande

Lisboa. As buscas foram motivadas pela verificação de

indícios de cartel no setor, que fundamentam suspeitas de

infração à Lei da Concorrência

AdC acusa APEC de práticas anticoncorrenciais

A AdC adotou uma Nota de Ilicitude (comunicação de

acusações) contra a Associação Portuguesa de Escolas de

Condução (APEC) e respetivo presidente, por impedir, falsear

ou restringir de forma sensível, a concorrência no mercado da

prestação de serviços do ensino de condução de veículos na

área da Grande Lisboa e de Setúbal, ao fixar preços mínimos

para as cartas de condução.

AdC emite projeto de decisão de proibição à compra pela SIBS
de ativos UNICRE

A AdC emitiu um projeto de decisão de proibição à compra,

pela SIBS, da unidade de negócio de aceitação de cartões de

pagamento da UNICRE, por entender que a operação
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pagamento da UNICRE, por entender que a operação

reforçaria as barreiras à entrada e à concorrência no mercado

e, no limite, contribuiria para a criação de um monopólio no

sistema de pagamentos português, podendo acarretar sérios

prejuízos para os comerciantes e para o consumidor final.

Presidente da AdC em Audição Parlamentar

Margarida Matos Rosa, Presidente da AdC, foi ouvida pela

Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, no

âmbito do Plano de Atividades para 2017, no passado dia

11 de julho.

Seminário aberto sobre Definição de Mercados
com Miguel Sousa Ferro

A AdC recebeu Miguel Sousa Ferro, Professor da Faculdade

de Direito da Universidade de Lisboa, como orador no

seminário aberto de julho. A intervenção do professor,

intitulada Definição de mercados: o fosso entre a teoria e a

prática, decorreu no dia 6 de julho.

Miguel Sousa Ferro publicou recentemente o livro A Definição

de Mercados Relevantes no Direito Europeu e Português da

Concorrência (Almedina, 2015).

Projeto AdC Impact 2020 prossegue
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Projeto AdC Impact 2020 prossegue

As equipas da AdC e da OCDE, responsáveis pelo Projeto de

Avaliação de Impacto Concorrencial da legislação em vigor

nos setores dos transportes terrestres e marítimos e das

profissões liberais, lançado em outubro de 2016, reuniram-se

com representantes de áreas governamentais relevantes para

o estudo (Finanças; Justiça; Solidariedade e Segurança

Social; Saúde; Infraestruturas; Economia; Mar; Meio

Ambiente; Negócios Estrangeiros), e com o Secretário de

Estado da Presidência do Conselho Ministros, Miguel Prata

Roque, no passado dia 12 de julho.

As reuniões decorrem regularmente nas instalações da AdC e

visam apresentar desenvolvimentos do estudo e recolher

contributos. A OCDE coopera no Projeto AdC Impact 2020, o

qual culmina com a apresentação de um relatório que

identificará eventuais entraves, endereçando recomendações

ao Governo de medidas alternativas menos restritivas da

concorrência.
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