
Prefácio ao Relatório Anual sobre a Política da Concorrência de 2016 

por Margrethe Vestager, Comissária responsável pela Concorrência 

Celebra-se este ano o 60.º aniversário da assinatura do Tratado de Roma, que criou as bases do que 

é hoje a União Europeia. O que construímos em conjunto nos últimos sessenta anos é uma conquista 

incrível: uma comunidade de liberdade e prosperidade, norteada pelo respeito dos direitos humanos 

e do Estado de direito, que une 500 milhões de pessoas no nosso continente. 

O Tratado de Roma abriu-nos o caminho para um mercado único de bens, trabalhadores e serviços. 

O meu papel enquanto Comissária responsável pela Concorrência é contribuir para que esse 

mercado único funcione de forma justa e eficiente, de modo a criar as condições necessárias para 

garantir preços competitivos, oferecer aos consumidores uma escolha mais vasta de bens e serviços 

de qualidade e manter bons incentivos à inovação por parte das empresas.  

O potencial do nosso mercado único não poderia ser plenamente explorado sem a política europeia 

da concorrência e sem as medidas adotadas para a sua aplicação: cada decisão que tomamos — em 

matéria antitrust, de concentrações ou de auxílios estatais — demonstra que, desde que respeitem 

as regras, todos estão convidados a desenvolver as suas atividades nos mercados concorrenciais da 

Europa. A nossa ação visa, essencialmente, restabelecer condições de concorrência equitativas no 

mercado único. 

Na era da globalização, num contexto em que o comércio e as atividades empresariais se 

desenvolvem a nível mundial, temos também de assegurar que as pequenas empresas e os 

particulares beneficiam de oportunidades equitativas. Isto significa que, enquanto autoridades 

responsáveis pela aplicação das regras de concorrência, é nosso dever marcar a diferença. As 

empresas e os cidadãos da UE têm de ter consciência de que mercados abertos e uma concorrência 

dinâmica beneficiam toda a gente e não apenas uma elite poderosa. É precisamente para isso que 

serve a aplicação das regras de concorrência. 

Acredito que as ações que desenvolvemos em 2016 revelaram a forma como a política da 

concorrência contribui para a definição de uma sociedade mais justa, em que todos os agentes 

económicos — de grande e pequena dimensão — cumprem as mesmas regras. Tomámos medidas 

para proteger e restabelecer uma concorrência equitativa numa série de setores-chave, como a 

economia digital, o mercado da energia, o setor dos transportes e os mercados financeiros. 

Certificámo-nos de que os Estados-Membros não concedem vantagens indevidas a determinadas 

empresas, nomeadamente através de instrumentos fiscais. Empenhámo-nos a nível mundial na 

promoção de uma verdadeira cultura de concorrência, na UE e em todo o mundo.  

Mas não o conseguimos sozinhos: sessenta anos de uma Europa unida demonstram que é através da 

cooperação e do trabalho conjunto que se atingem os melhores resultados. Esta abordagem é válida 

igualmente para a aplicação das regras de concorrência.  

A Comissão e as autoridades nacionais da concorrência dos Estados-Membros estão a trabalhar em 

estreita colaboração na aplicação das regras antitrust da UE, no âmbito da Rede Europeia da 

Concorrência (REC). Mas nem todas as autoridades nacionais da concorrência dispõem dos 

instrumentos de que precisam. Uma vez que desempenham um papel essencial na proteção dos 



consumidores europeus, queremos que todas elas possam tomar decisões de forma totalmente 

independente e que disponham de instrumentos eficazes para impedir e punir as infrações. 

Foi por este motivo que, em 22 de março último, apresentámos uma nova proposta legislativa, a fim 

de permitir que as autoridades de concorrência dos Estados-Membros realizem todo o seu potencial 

e apliquem de forma mais eficaz as regras da UE em matéria antitrust. A proposta procura garantir 

que estas autoridades dispõem de todos os instrumentos necessários para atingir este objetivo, que 

consiste na criação de um verdadeiro espaço comum de aplicação das regras de concorrência no 

mercado único, promovendo os objetivos globais que visam a realização de mercados concorrenciais 

que criem emprego e crescimento.  

Tendo em conta que todas as autoridades nacionais são diferentes, a proposta de adoção das novas 

regras assume a forma de diretiva, o que permitirá respeitar as especificidades nacionais. A diretiva 

foi transmitida ao Parlamento Europeu e ao Conselho para adoção, de acordo com o processo 

legislativo ordinário. Esta proposta não visa a adoção de novas disposições legislativas em matéria de 

concorrência, tendo antes como objetivo melhorar a aplicação das regras em vigor por parte dos 

Estados-Membros, em parceria com a Comissão. 

Uma vez adotadas, as regras propostas dotarão as autoridades nacionais da concorrência de um 

mínimo de instrumentos comuns e de poderes efetivos de aplicação das regras, de forma a garantir 

que estas: a) atuam com independência quando aplicam as regras da UE em matéria antitrust e 

trabalham de forma totalmente imparcial, sem receberem instruções de entidades públicas ou 

privadas; b) dispõem dos recursos humanos e financeiros necessários para levar a cabo o seu 

trabalho; c) gozam de todos os poderes necessários para recolher todas as provas pertinentes, 

nomeadamente o direito de pesquisar telemóveis, computadores portáteis e tablets. d) dispõem de 

ferramentas adequadas para impor sanções proporcionadas e dissuasoras em caso de infração das 

regras da UE em matéria antitrust; e) podem aplicar programas de clemência coordenados que 

incentivem as empresas a apresentar provas da existência de cartéis ilegais.  

Naturalmente, a equidade é uma via de dois sentidos. Para os agentes económicos, implica a 

obrigação de respeitar as regras. Para as autoridades da concorrência, significa que devem usar a sua 

autoridade de forma adequada, respeitando plenamente os direitos de defesa das empresas. As 

empresas têm o direito de conhecer os factos de que são acusadas e devem ter a possibilidade de 

responder à acusação. Por conseguinte, a proposta da Comissão realça a obrigação de as autoridades 

da concorrência respeitarem esses direitos, em conformidade com a Carta dos Direitos 

Fundamentais da UE. 

A aplicação efetiva das regras de concorrência contribui para que os europeus aproveitem todos os 

benefícios da concorrência. Enquanto autoridades responsáveis pela aplicação das regras de 

concorrência, estamos conscientes da importância que revestem no mundo real as decisões e 

iniciativas relativas à política da concorrência.  Estas afetam a vida quotidiana das empresas e dos 

consumidores. Lutam contra os principais obstáculos ao crescimento e à inovação. Permitem que 

todas as empresas, incluindo as pequenas e médias empresas, concorram em função dos seus 

próprios méritos. E, por último, mantêm condições de concorrência equitativas no âmbito de um 

mercado único aberto que cria os empregos de que precisamos. 

 


