
A direção do Círculo dos Advogados Portugueses do Direito da Concorrência é

composta por Carlos Pinto Correia (ao centro), presidente; Gonçalo Machado

Borges, vice-presidente; e Margarida Rosado Fonseca, secretária-geral.

DIREITO

Círculo da concorrência assinala
uma década com conferência

O Circulo dos Advogados Portu-

gueses do Direito da Concorrência

(CAPDC) comemora os 10 anos
de atividade com a organização de

uma conferência, nos próximos
dias 12 e 13 de abril, na Faculdade
de Direito da Universidade de Lis-
boa (F DUL) . M arcam presença o

ministro Adjunto e da Economia,
Pedro Siza Vieira; a presidente da

Autoridade da Concorrência, Mar-
garida Matos Rosa; e ajuíza portu-
guesa do Tribunal Geral da União

Europeia, Maria José Costeira.

No centro do debate vão estar,
de acordo com informação avan-

çada ao Negócios pelos organiza-
dores, as decisões recentes da Au-
toridade da Concorrência (AdC) e

dos tribunais, mas também a inter-

ação do Direito da Concorrência

com outras áreas de prática, como
a Propriedade Intelectual e as Tec-

nologias.
Outra das questões em análise

na conferência será a próxima re-
visão do Regime Jurídico da Con-

corrência, bem como as suas im-
plicações para a prática da AdC e

para a jurisprudência dos tribu-
nais.

Este encontro, que terá o apoio
do Centro de Investigação de Di-
reito Europeu, Económico, Finan-
ceiro e Fiscal da FDUL, contará
com as presenças do ministro Ad-

junto e da Economia, Pedro Siza

Vieira; da presidente da AdC, Mar-
garida Matos Rosa; da juízaportu-
guesa do Tribunal Geral da União

Europeia, Maria José Costeira;
bem como de juizes Marta Cam-

pos e Sérgio Martins de Sousa, do

Tribunal da Concorrência.
O mundo académico também

marca presença neste encontro,
nomeadamente com Miguel
Moura e Silva, docente da FDUL,
Sofia Oliveira Pais, da Faculdade
de Direito do Porto da Universida-
de Católica, e de Steffen Hoernig,
assistente da Nova School of Bu-
siness and Economics.

A atual direção do CAPDC,
eleita em abril de 2017 e quase a
concluir o seu mandato, é com-



posta por advogados que também

integram o painel de oradores. No
caso Carlos Pinto Correia, presi-
dente; Gonçalo Machado Borges,

vice-presidente; e Margarida Ro-
sado Fonseca, secretária-geral.

O Círculo dos Advogados Por-

tugueses do Direito da Concorrên-
cia foi fundado, em 2009, por um

conjunto de 14 advogados da área

daquela área de prática. Dez anos

passados, este grupo de especialis-
tas congrega mais de 60 associa-

dos, entre advogados de socieda-

des, advogados de empresa e advo-

gados com percurso académico
em simultâneo. ¦
Revisão do regime
jurídico desta área
de prática estará
em análise na
Faculdade de
Direito da Clássica.


