
Novo vogal da AdC pede mais "armas"
digitais para apanhar cartéis
O acesso a provas em meio digital é uma das medidas que o novo vogal do supervisor gostaria de
ver garantida pelo Parlamento, porque já não se "apanham" pessoas com anotações num caderninho
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Margarida Matos Rosa lidera a Autoridade da Concorrência e conta com um novo vogal a partir de amanhã

O cartel das cantinas, das empresas de

moagem de farinha, ou das farmacêu-
ticas nas tira-reagentes para diabéti-
cos. Estes são alguns dos 12 cartéis que
a Autoridade da Concorrência (AdC)
acusou entre 2003 e 2013, período em

que Miguel Moura e Silva foi director
de práticas restritivas da concorrên-
cia. Depois de um interregno de cerca
de dois anos, em que se dedicou à vida

académica, como professor associado
da Faculdade de Direito, da Universi-
dade de Lisboa, está de regresso,
como vogal, à AdC, onde considera

que o seu "conhecimento teórico e

prático em termos de direito da con-
corrência é uma mais-valia para dar

segurança ao corpo técnico".

Ligado às questões da concorrência
há mais de duas décadas, desde o
Conselho da Concorrência (que
depois evoluiu para a AdC, em 2003),
Miguel Moura e Silva defende que é a

confiança no trabalho da AdC, actual-
mente presidida por Margarida Matos

Rosa, que leva muitas pessoas a

denunciar práticas que violam o direi-
to da concorrência. E lembra, por
exemplo, o cartel do sal, que teve ori-

gem numa denúncia anónima.

Licenciado em Direito, o novo
vogal, que regressa à AdC pela mão
do ministro da Economia, disse ao
PÚBLICO que tem consciência de que
a realidade mudou significativamen-
te. E apesar de entender que há sem-

pre um erro humano nas combinação
de preços, admite que é pouco pro-
vável que se voltem a deixar provas
como a que os investigadores encon-
traram no cartel das moageiras, em

que apreenderam um bocado de uma
toalha de papel com a divisão da con-
ta de um almoço, realizado pouco
tempo antes das várias empresas



terem começado a anunciar o aumen-
to do preço da farinha.

Actualmente, o acesso a prova em
meio digital "é absolutamente essen-

cial", assegura, explicando que "entre
2007 e 2012, os mandados do Minis-
tério Público não permitiam apreen-
der correio electrónico, o que dificul-
tou imenso a actividade contra os

cartéis nesse período".
Nessa altura, a AdC fazia buscas,

mas não podia aceder ao servidor de
emails e abrir as mensagens. "A solu-

ção encontrada era pedir as mensa-

gens, mas nada garante que as empre-
sas não as alterem", destaca.

E aponta para um problema adicio-
nal: "Actualmente, o próprio correio
electrónico é pouco utilizado neste

tipo de práticas, sendo mais frequen-
tes o recurso a sistemas de mensagens
instantâneas, como o Messenger ou
o WhatsApp." E dá o exemplo da

manipulação internacional da Libor,
feita através de chat (grupo de con-
versa oníine) privado.

Por isso, destaca, que "se a Autori-
dade não puder, com todas as

garantias de legalidade, ter
acesso a estas mensagens,
a própria Autoridade está
condenada ao fracasso".
Na audição da Comissão de

Economia, na qualidade de

indigitado para vogal,
defendeu que "não se

pretende um big
brother concorren-
cial. Mas sem

regras claras, sujeitas a todas as garan-
tias constitucionais, a missão da AdC

será, de facto, impossível".
Autor do manual Direito da Concor-

rência, Miguel Moura e Silva entende

que "a lei actual permite a apreensão
desse tipo de prova, ainda que sujeita
a uma validação por um juiz de Ins-

trução". Mas adianta que esse enten-
dimento não é pacífico e por isso
defende a discussão aberta desta

matéria, por parte de todas as partes
interessadas, no âmbito da transposi-

ção da ECN, uma directiva comunitá-
ria que pretende reforçar os poderes
das autoridades de concorrência.

A reunião de provas, que é decisiva
nos processos de acusação, é mais
fácil quando há denúncias ou dela-

ções premiadas, refere, porque se

percebe qual é a prática e quem está
envolvido. Isto não dispensa as dili-

gências de busca, mas permite que
estas sejam mais dirigidas", como
aconteceu no caso da restauração
colectiva, mais conhecido pelo cartel
das cantinas.

Destacando o papel de Abel
Mateus, primeiro presidente da AdC,

na notoriedade alcançada, com mais
de 30 decisões de acusação entre
2007 e 2013, onde se inclui a fixação
vertical de preços (como a recente
que foi aplicada à Unicer), ou de posi-

ção dominante, o novo vogal gostaria

que, à semelhança de Espanha, que
se recorresse mais à delação premia-
da, destacando que a AdC tem feito
um grande trabalho na divulgação
dessa possibilidade, que garante coi-
mas menores a quem denunciar ou
colaborar no desmantelamento dos

cartéis.
Em Portugal, as situações típicas de

recurso à clemência partem de mul-
tinacionais que compram uma
empresa em Portugal e descobrem

que há riscos de concorrência, aca-
bando por denunciar a situação. Ou

casos, por outro lado, "em que a

Comissão Europeia descobre um car-
tel a nível europeu e as empresas que
actuam cá, porque sabem que a AdC
vai ter acesso a essa informação, pro-
curam antecipar-se".

Quando não há delação, ou as

empresas não aceitam negociar, "os

julgamentos são muito pesados, do

ponto de vista factual", refere, desta-

cando que há um outro problema que
é importante resolver, aproveitando
também a transposição da ECN. É que
as empresas apresentam imensos

recursos, não só da decisão final, mas
ainda durante o processo, arrastando

os processos no tempo.
Paralelamente, e essa é uma situa-

ção comum a muitos sectores, as
autoridades puxam as coimas para
cima, para que os crimes não com-

pensem, mas depois os tribunais têm
outra visão, e reduzem-nas substan-
cialmente. Pelo contrário, os tribu-
nais europeus, nomeadamente o
Tribunal de Justiça, tendem a confir-
mar as coimas da Comissão Europeia.
No caso da AdC, habitualmente é apli-
cada uma coima de 5% do volume de

negócios (10% é o máximo) mas os

tribunais acham-na invariavelmente

elevada, mesmo quando a carteliza-

ção permite um acréscimo de preços
pelo menos 20% acima do nível con-
correncial, durante muito tempo.
"Este é um trabalho para muitos
anos", assegura.
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